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Capítulo 1 

 

A docência na EAD: Reflexões iniciais 
 

Elaine dos Reis Soeira 

 

Resumo: Este artigo apresenta um conjunto inicial de reflexões sobre a constituição 

sócio histórica da docência como profissão, problematizando-a no contexto da educação 

a distância. As reflexões constituem parte da revisão bibliográfica de uma pesquisa em 

andamento intitulada “Identidade profissional de tutores na EAD: desvelando conexões 

entre a dromocracia cibercultural e a docência”, cujo campo empírico envolve tutores, 

professores e estudantes de cursos de licenciatura a distância, vinculados a uma 

instituição de ensino superior do Estado de Alagoas, e tem por objetivo geral 

compreender como os posicionamentos assumidos pelos tutores, a partir da auto 

percepção e da percepção social acerca da identidade profissional docente, influenciam 

na prática pedagógica na EAD. Como anunciado, a análise sócio histórica da constituição 

da docência como profissão tem por base os estudos de Nóvoa (1999) e Veiga (2012), 

cujas conclusões apontam para um processo complexo, marcado por questões de ordem 

legal e por movimentos de resistência dos que se dedicavam à atividade docente, bem 

como implicaram em regulamentações que deram contorno à atuação e à formação 

profissional. A discussão sobre a docência na EAD embasa-se nos estudos de Lapa e 

Pretto (2010), Silva (2012), contrastando com a legislação relativa a esta modalidade de 

ensino, no que tange, especialmente, às instituições públicas de ensino, tais como o 

Decreto nº 5.800/2006, que institui o Sistema Universidade Aberta do Brasil, e os 

Referenciais de qualidade para educação superior a distância (2007). São levantadas 

questões concernentes à possíveis incongruências entre a legislação e a docência, o que 

sugerem uma espécie de esfacelamento da docência em diferentes papeis, impactando o 

desenvolvimento da ação pedagógica. Por se tratar de um esboço inicial da pesquisa, 

ainda não são apresentados resultados empíricos, os resultados são relativos à pesquisa 

bibliográfica e convergem para questionamentos que contribuem para aprofundamento 

do conhecimento sobre o objeto de estudo e a organização das demais etapas da 

pesquisa. 

 

Palavras-chave: Docência. Educação a Distância. Tutores. 
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1.INTRODUÇÃO 

Considerando o objeto de estudo delimitado para o projeto de pesquisa intitulado Identidade profissional 
de tutores na EAD: desvelando conexões entre a dromocracia cibercultural e a docência, o presente texto 
tem por objetivo apresentar parte da revisão bibliográfica relacionado à docência na Educação a Distância 
(EAD), no que tange a constituição da docência como profissão, numa análise sócio histórica, e 
problematizando a docência nesta modalidade de ensino. 

É importante destacar que a atividade de ensino existe há muito tempo, no entanto, a sua definição como 
profissão começou a efetivar-se a partir do século XIX, vinculando o controle da profissão pelo Estado e à 
formação em instituições especializadas. Nóvoa (1999) ainda acrescenta ao debate a questão do estatuto 
dos professores que, certamente, guarda sua influência no processo de profissionalização docente até os 
dias atuais, considerando que se trata de um processo histórico. 

A segunda metade do século XIX é um momento importante para compreender 
a ambiguidade do estatuto dos professores. Fixa-se neste período uma imagem 
intermédia dos professores, que são vistos como indivíduos entre vária 
situações: não são burgueses, mas também não são povo;  não devem ser 
intelectuais, mas têm de possuir um bom acervo de conhecimentos; não são 
notáveis locais, mas têm uma influência importante nas comunidades; devem 
manter relações com todos os grupos sociais, mas sem privilegiar nenhum 
deles; não podem ter uma vida miserável, mas devem evitar toda a ostentação; 
não exercem o seu trabalho com independência, mas é útil que usufruam de 
alguma autonomia. [...] A “indefinição” do estatuto e o relativo “isolamento 
social” dos professores provocam um reforço da solidariedade interna ao corpo 
docente e, num certo sentido, a emergência de uma identidade profissional. É 
um trabalho largamente realizado no seio das escolas normais, mas que não 
pode ser compreendido em toda a sua complexidade sem olhar para a ação das 
associações de professores. (NÓVOA, 1999, p. 18-19) 

Para além das questões trazidas por Nóvoa (1999), Veiga (2012) afirma que até o conceito de docência é 
relativamente novo no discurso educacional, isto porque, as atribuições relativas à profissão docente 
foram sendo definidas à medida em que as teorias educacionais incorporaram a docência como profissão e 
apontaram elementos relativos à formação e à atuação desses profissionais. Nas palavras da autora:  

No sentido etimológico, docência tem suas raízes no latim docere, que significa 
ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender. O registro do termo na língua 
português é datado de 1916, o que implica dizer que a utilização, ou melhor, a 
apropriação do termo é algo novo nos espaços dos discursos sobre educação. 
(VEIGA, 2012, p. 13) 

Este trabalho encontra-se organizado em quatro seções. Na primeira, são apresentados elementos que 
caracterizam o processo sócio histórico da constituição da docência como profissão. A segunda seção 
problematiza a docência na EAD. Na terceira, é apresentada a metodologia utilizada. A última seção lança 
algumas reflexões, à título de considerações sobre a temática. 

 

2.A CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO 

É comum acreditar-se que a docência sempre esteve posta como atividade profissional, sendo exercida por 
indivíduos que passaram por processos formativos necessários à tal atividade. Contudo, assim como todas 
as demais profissões, a profissão docente foi forjada ao longo de um processo histórico, ganhando 
diferentes contornos, até chegar à configuração atual.  

Dentre os teóricos clássicos no campo das teorias educacionais, o primeiro a contemplar na sua proposta 
educacional elementos que caracterizaram docência como profissão foi Condorcet, na obra Cinco 
Memórias sobre a Instrução Pública, dos quais destacam-se: a necessidade de prestar concursos públicos; 
o não acúmulo com outros cargos; o pagamento de recompensa (salário); o estabelecimento de normas 
para a aposentadoria. Entende-se que não se pode desconsiderar que tais elementos demarcaram o 
princípio de uma nova forma de conceber a docência, especialmente pelo fato de sinalizá-la efetivamente 
como ofício, já que não deveria ser exercida simultaneamente com outras atividades laborais, ao mesmo 
tempo em que passaram a ser requeridas determinadas capacidades e conhecimentos, além da aprovação 
em processo seletivo para poder exercê-la.  
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Considerando o escopo temático estabelecido para este texto, a abordagem sobre a docência não se 
aprofundará nos elementos supracitados, eles foram trazidos de forma a problematizar a complexidade da 
constituição da docência como atividade profissional, processo que, ainda na atualidade, revela facetas 
que, muitas vezes, evidenciam mais o quanto de (des)profissionalização existe no cotidiano dos 
professores, do que de profissionalização propriamente dita. Além disso, é importante ressaltar que a 
concepção e docência como profissão e a natureza dos critérios para escolher quem podia ou não ser 
responsável pela instrução de outros, eram fluidos, convenientes às características de cada sociedade e do 
tipo de homem que se pretendia formar, isto é, essa concepção não vigorou amplamente entre os séculos 
XVIII e XIX, inclusive havendo perspectivas de análise diferente, conforme o teórico escolhido, sobre a 
natureza da instrução (se pública ou privada) e sobre quem teria acesso a ela. De acordo com Nóvoa 
(1999) 

Inicialmente, a função docente desenvolveu-se de forma subsidiária e não 
especializada, constituindo uma ocupação secundária de religiosos leigos das 
mais diversas origens. A gênese da profissão de professor tem lugar no seio de 
algumas congregações religiosas que se transformavam em verdadeiras 
congregações docentes. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, os jesuítas e os 
oratorianos, por exemplo, foram progressivamente configurando um corpo de 
saberes e de técnicas e um conjunto de normas e valores específicos da profissão 
docente. (NÓVOA, 1999, p. 15) 

Considerando os aspectos pontuados por Nóvoa, parecia um tanto sem sentido uma preocupação com a 
formação de professores, já que as próprias congregações agregava os que desempenhavam a profissão 
docente e também detinham monopólio sobre os saberes, as técnicas, as normas e os valores, vinculados à 
profissão. 

As reformas educacionais do século XVIII desencadearam as primeiras preocupações com o 
estabelecimento de regras e critérios para seleção e nomeação dos professores, os quais passariam, 
gradativamente, a serem submetidos à regulação do Estado. A partir do final do século é que passa a não 
ser mais permitido atuar como professor sem possuir licença ou autorização do Estado. (NÓVOA, 1999) 

Foi nesse contexto que a profissão docente ganhou forte intervenção e controle por parte do Estado, com 
efetiva manutenção de praticamente o que já estava estabelecido à época. Nóvoa destaca que: 

O processo de estatização do ensino consiste, sobretudo, na substituição de um 
corpo de professores religiosos (ou sobre o controlo da Igreja) por um corpo de 
professores laicos (ou sob o controlo do Estado), sem que, no entanto, tenho 
havido mudanças significativas nas motivações, nas normas e nos valores 
originais da profissão docente: o modelo do professor continua muito próximo 
ao modelo do padre. (NÓVOA, 1999, p. 15) 

Desde essa época já se podia observar que para a própria categoria restariam poucas oportunidades de 
controle sobre a profissão ou mesmo sobre o que era demandado para o ingresso e para a permanência 
nesta. Tal controle ficou nas mãos do Estado e terminou por culminar num enquadramento estatal da 
categoria como corpo profissional, em vez de uma corporação de ofício, o que marca profundamente a 
forma de organização e de consolidação desse grupo profissional. 

Apesar de se terem desencadEADo no seio das congregações docentes, estas 
transformações extravasam o campo religioso, abrangendo o conjunto dos 
indivíduos que se dedicam ao ensino. Durante longos anos imputou-se a génese 
da profissão docente à ação dos sistemas estatais de ensino; hoje em dia, 
sabemos que no início do século XVIII havia já uma diversidade de grupos que 
encaravam o ensino como ocupação principal, exercendo-a por vezes a tempo 
inteiro. A intervenção do Estado vai provocar uma homogeneização, bem como 
uma unificação e uma hierarquização à escala nacional, de todos estes grupos: é 
o enquadramento estatal que institui os professores como corpo profissional, e 
não uma concepção corporativa do ofício. (p. 16-17) 

Além disso, a intervenção estatal através da emissão de licenças para atuação como professor, antes 
mesmo da vinculação com processos formativos específicos para a docência, culminaram como uma via de 
legitimação oficial da atividade profissional, e consequentemente, num certo reconhecimento social dos 
professores (NÓVOA, 1999). O título (licença) era mais consistente do que um diploma. 



Educação no Século XXI - Volume 31 - Tecnologias 

 
 

 
 

11 

A expansão das escolas no século XIX e o crescente controle do exercício da docência, levam à 
institucionalização da profissão. Nesse contexto de reivindicações em torno da docência como profissão, 
Nóvoa (1999) afirma que 

Os professores utilizam sistematicamente dois argumentos em defesa das suas 
reivindicações socioprofissionais: o caráter especializado da sua ação educativa 
e a realização de um trabalho da mais alta relevância social. O desenvolvimento 
das técnicas e dos instrumentos pedagógicos, bem como a necessidade de 
assegurar a reprodução das normas e dos valores próprios da profissão 
docente, estão na origem de uma institucionalização de uma formação específica 
especializada e longa. (p. 18) 

A pressão pela institucionalização da profissão gerou a demanda por criação de instituições para a 
formação dos professores, de modo que pudessem ser atendidos os requisitos de controle que passaram a 
vigorar. Contudo, “[...] a criação de instituições de formação é um projeto antigo, mas que só se realizará 
em pleno século XIX, graças à conjugação de interesses vários, nomEADamente do Estado e dos 
professores.” (NÓVOA, 1999, p. 18).  

Conforme Nóvoa (1999), a institucionalização da oferta de formação nas escolas normais, forjada nos 
movimentos associativos de docentes, ocorridos nos séculos XIX e XX, originaram uma mutação 
sociológica na profissão: “[...] o “velho” mestre-escola é definitivamente substituído pelo “novo” professor 
de instrução primária.”. (NÓVOA, 1999, p. 18). Ademais, as escolas normais, para além da formação de 
professores, ocupou papel relevante na construção da profissão docente, contribuindo com processo de 
socialização dos seus membros e com o surgimento de uma cultura profissional. 

 

3.A DOCÊNCIA NO CONTEXTO DA EAD 

No Brasil, seguem-se duas décadas de investimentos em ações para regulamentar a oferta de educação a 
distância, com o propósito de garantir condições mínimas de funcionamento dos cursos nas instituições 
credenciadas, ao mesmo tempo em que garante a democratização do acesso à educação pública, 
especialmente no nível superior. No que tange à qualidade dos cursos, podem ser identificados diversos 
fatores que podem influenciar neste processo, não só do ponto de vista da infraestrutura dos polos de 
atendimento presencial, mas, sobretudo, aqueles de ordem pedagógica e administrativa.  

No âmbito das Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), destaca-se o Decreto nº 5.800/2006, que 
instituiu o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), com vistas à expansão e à interiorização da 
educação superior no País, tendo dentre os seus objetivos: a formação de professores em cursos de 
licenciatura, a ampliação do acesso à educação superior pública, e a redução das desigualdades na oferta 
da educação superior nas diferentes regiões do país. O Sistema UAB funciona em regime de colaboração da 
União com os entes federativos, sendo a sua estrutura organizacional composta pelas seguintes funções: 
coordenador de polo, tutor presencial e a distância, professor-pesquisador, coordenador de tutoria, 
coordenador de curso, coordenador-adjunto UAB e coordenador UAB. Os profissionais envolvidos nessas 
atividades são remunerados por meio de bolsas. 

Outro documento basilar na regulamentação da Educação a Distância (EAD) são os Referenciais de 
Qualidade para a Educação Superior a Distância, publicado em 2007. De acordo com este documento, 
apesar de não ter “força de lei, ele será um referencial nortEADor para subsidiar atos legais do poder 
público no que se referem aos processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da modalidade 
citada” (p. 2). Neste documento são detalhados aspectos da estrutura física e humana necessária à 
implantação e implementação de cursos na modalidade EAD.  

Dentre os aspectos tratados nos Referenciais, interessa, no escopo deste projeto de pesquisa, aqueles que 
dizem sobre as atribuições dos seguintes profissionais: professores e tutores. A razão dessa escolha deve-
se à relação de dependência das atividades desempenhadas por tais profissionais, que se configuram no 
efetivo exercício da docência, tendo em vista que ambos tratam do processo de construção do 
conhecimento junto aos estudantes. 

Contudo, na análise mais minuciosa do documento, contata-se que ele silencia quanto à necessidade de 
articulação do trabalho coletivo e colaborativo entre os professores e os tutores. Mais que isso, pode-se 
dizer até que fica implícito um status diferenciado entre as atribuições dos dois profissionais, no qual um 
planeja e, o outro, coloca em prática. 
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Desse modo, a função dos tutores é, frequentemente, abreviada ao ato rudimentar de acompanhar e 
assessorar os estudantes, ou seja, “desobrigando-os da mediação docente”. Assim, as instituições de ensino 
que adotam este modelo de tutoria, impõem a estes profissionais a condição da “não-docência”, seja pelo 
fato de não estarem “autorizados” a ministrar conteúdos, seja pela precária (ou completa ausência) de 
formação profissional específica que possuem para trabalhar na EAD.  

Somam-se ainda, as questões apontadas por Silva (2012) e Lapa e Pretto (2010) no que se refere ao 
modelo de gestão da EAD no Brasil que promove o esfacelamento da docência em diferentes papeis, com 
status e responsabilidades diferentes, contudo, sem deixar que algumas dessas atividades, a exemplo das 
que são desenvolvidas pelos tutores e pelos professores, deixem de ser atividade docente.  

Em contraposição, seguindo o que preconiza a CAPES – atual gestora do Sistema UAB – os editais para 
seleção exigem formação e experiência docente, para a contratação de tutores e professores. Nesse 
sentido, reforça-se a hipótese de que a distinção se dá por meio de um requisito circunstancial, não 
estando atrelada à formação, à experiência ou à capacidade dos indivíduos que vêm a desempenhar tais 
funções. Por que então, não adotar uma concepção pedagógica que articule a prática pedagógica desses 
profissionais, ao invés de fragmentar ainda mais o trabalho docente? Ao que parece, essa problemática 
assenta-se num plano muito mais político do que pedagógico, haja visto que existem certas conveniências 
na manutenção do status superior, inerente à função de professor em detrimento daquele referente à 
função de tutor, naturalizando a ideia de “educação-sem-docência” e reforçando o processo de 
precarização do trabalho docente. Não obstante, uma análise da realidade da educação superior, 
considerando o funcionamento do Sistema UAB, é notória uma oposição completa ao que ele expõe.  

Considerando o exposto por Lapa e Pretto (2010) e Silva (2012) acerca do esfacelamento da docência, a 
fragmentação da docência entre diferentes papeis e atribuições, seria um processo análogo à segregação 
dos professores em “castas”, com níveis de autonomia, responsabilidades e reconhecimento diferenciados, 
como problematizado por Arroyo (2008). Não seria o caso de analisar com mais atenção este cenário, a 
fim de fomentar o debate sobre a temática em tela, buscando entender coletivamente as implicações para 
o trabalho docente desenvolvido por professores e tutores? Isso se torna singularmente relevante quando 
“os processos de elaboração e implementação de propostas educativas inovadoras são um momento 
revelador das funestas consequências da fragmentação da categoria. Tensões latentes afloram. Funções 
desencontradas se polarizam. [...] (ARROYO, 2008, p. 218). 

Os momentos em que uma categoria profissional passa por momentos de tensão, podem converter-se em 
oportunidades ímpares para que os indivíduos discutam os significados, limites e contornos da categoria e 
da profissão, tendo em vista que a “identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação sociais 
da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Como, 
também, da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas.” 
(PIMENTA, 1997, p. 7).  

Destarte, na EAD, muitas vezes, vemos o exato contrário. Isto é, uma defesa, talvez até de forma 
inconsciente, de que cada um na porção que lhe cabe na ação pedagógica, deva trabalhar de forma a 
preservar a hierarquia entre as funções, perpetuando o status quo da relação professores e tutores, os 
quais são colocados em polos antagônicos enquanto a atividade desenvolvida por cada um é de natureza 
complementar. Obviamente essa discussão perpassa por um viés político que pode implicar num 
nivelamento da remuneração, pelo menor valor, ou seja, ao equiparar as funções de professores e tutores 
no exercício da docência, poder-se-á utilizar o argumento da redução do valor pago aos professores 
equiparando–a à remuneração dos tutores. É um risco, certamente, por outro lado, seria esse motivo 
suficiente para não empreender o debate e especificar a natureza da atividade profissional dos tutores, no 
sentido de conferir-lhes a possibilidade de construção e consolidação da sua identidade profissional? 

 

4.METODOLOGIA 

Considerando a especificidade do objeto de estudo delimitado para o projeto de pesquisa citado 
anteriormente, optou-se por uma pesquisa de natureza qualitativa, ancorada na Teoria das 
Representações Sociais. Contudo, para o recorte apresentado neste texto, trabalhou-se apenas com a 
pesquisa bibliográfica, através da busca sistemática de autores que debatem a temática em tela. 
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5.CONSIDERAÇÕES 

Discutir sobre as questões da profissão docente não é uma tarefa simples, principalmente quando se 
observa o desgaste que esta profissão vem sofrendo ao longo de décadas, desencadeando na 
desvalorização e na precarização da mesma. Discutir sobre a profissão docente quando o cenário aponta 
para a desprofissionalização é colocar em xeque os processos formativos, os saberes necessários ao 
exercício profissional e o próprio status e prestígio profissional que, conforme Nóvoa (1999), a categoria 
já chegou a possuir. 

Assim como em outras profissões, a docência sofre o impacto da ambiguidade do conceito de profissão, 
como problematiza Montero (2001). 

A consideração do ensino como profissão é uma realidade ambígua e 
questionada que impregna a formação do professorado já que nesta última se 
actualizam as contradições do seu grupo profissional de referência. Por outro 
lado, o dinamismo do conceito de profissão, a sua relatividade histórica e os 
seus significados ideológicos, a enorme diversidade do grupo ocupacional dos 
professores, das suas culturas e subculturas, a par da dificuldade de encarar o 
tema desde uma perspectiva unitária, homogeneizada, representam factores 
que contribuem para aumentar a complexidade do tema. (MONTERO, 2001, p. 
85) 

Contextualizando na realidade da educação a distância, isso pode ser observado com bastante nitidez 
quando se identifica a presença de dois profissionais que, embora possuindo a mesma formação, não 
possuem a mesma forma de reconhecimento da sua atividade no campo da docência. E, além disso, devido 
à essa atribuição, as rotinas próprias da profissão lhe são subtraídas, restando-lhe uma atividade de 
menor importância que “quase qualquer um” pode fazer. Isto é problemático, não apenas por impactar a 
prática dos profissionais, o é também pelo fato de que abre espaço para a inclusão de indivíduos sem os 
conhecimentos e/ou a preparação adequada à profissão (o que indica uma necessidade de 
regulamentação), bem como a efetividade na elaboração das estratégias identitárias adotadas pelos 
profissionais já em exercício, no sentido de minimizarem a distância entre como eles se veem como 
docentes e de como os demais participantes do sistema de ensino lhe identificam.  
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Capítulo 2 
 

A tecnopedagogia na esteira da educação 4.0: 
Aprender a aprender na cultura digital 

 

Regina Candida Führ 

 

Resumo: Este capítulo tem como objetivo analisar a contribuição da tecnopedagogia no 

contexto da Educação 4.0 e as interfaces do aprender a aprender na cultura digital. A 

metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa é de cunho bibliográfico e 

qualitativa a partir das fontes encontradas em diversos livros onde os autores aprofundam a 

temática em estudo.  

 

Palavras chave: Tecnopedagogia, cultura digital 
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1.INTRODUÇÃO 

O artigo com o tema - A Tecnopedagogia na esteira da Educação 4.0: Aprender a Aprender numa Cultura 
Digital -  apresenta como objetivo analisar a contribuição da tecnopedagogia no contexto da Educação 4.0 
e as interfaces do aprender a aprender na cultura digital. Vivemos num contexto da globalização,  da 
informação digitalizada, onde o acesso ao conhecimento torna-se relativamente fácil, imediato, 
onipresente e acessível. Estamos inseridos em aldeias globais onde a informação transita livremente, sem 
restrições temporais, institucionais e geográficas, identificada como uma época de rápidas mudanças que 
interferem na nossa forma de pensar, comunicar e agir. Diante desse cenário nos perguntamos: Quais as 
implicações da tecnopedagogia no contexto da Educação 4.0?  Quais são as interfaces do aprender a 
aprender na cultura digital?  

A humanidade encontra-se num contexto de supercomplexidade, que segundo Gómez (2015, p 15), 
apresenta como característica:  

[...] integração e desintegração dos mercados, ameaça global ao meio ambiente, 
instabilidade dos estados, emergência de entidades políticas supranacionais, 
frágeis e apagadas, migração em massa das populações e onipresença de novas 
tecnologias de comunicação, uma nova era globalizada de interdependência 
principalmente urbana, em que vivem, justapostos, grupos humanos diferentes 
e frequentemente discrepantes, na qual se celebra a complexidade e se enfatiza 
a diversidade e o anonimato.  

A mutação cultural na qual estamos imersos,  modifica a forma de perceber o conhecimento. Esse está 
disponível na internet através da plataforma da rede das redes, de forma desordenada,  através de uma 
biblioteca ao alcance de todos,  facilitando o intercâmbio para o encontro; a colaboração; partilha de 
projetos coletivos e partilhados; a criação de novas comunidades virtuais; a interação entre os pares 
próximos ou distantes; a expressão individual e coletiva dos talentos, sentimentos, desejos e projetos.  

Nesse sentido, a tecnopedagogia na frenesi da educação 4.0  vem contribuir com o processo de ensino e 
aprendizagem que se encontra num contexto de mudança. Com a integração das novas tecnologias da 
informação e comunicação na organização do currículo escolar e na prática pedagógica, os educadores e 
gestores necessitam passar por um novo processo de alfabetização que podemos chamar de “alfadigital”.  

O desenvolvimento do conhecimento na cultura digital se encontra alterada pela ininterrupta e poderosa 
penetração social das novas tecnologias da informação e comunicação e nos introduz no advento de 
formas inovadoras de construirmos a aprendizagem e nos relacionarmos entre os humanos. A expansão 
das ferramentas digitais com seus recursos  proporcionam possibilidades de conhecimento e ação, pois 
executam múltiplas e complexas funções sociais: calculadoras aritméticas; processadores de texto; 
gestores de informação; canais de comunicação; meios de expressão; experimentação simulada e 
interpretação; plataforma de relações  e mobilizações grupais e coletivas. 

Um dos desafios da educação 4.0 consiste em compreender a nova forma de aprender do educando no 
contexto digital. Esse convive cotidianamente se comunicando através das redes sociais digitais que 
podem se transformar numa forma de alfabetização cultural. Podemos também perceber que os 
educandos aprendem em contextos complexos, incertos e multidimensionais,  a questionar, resolver 
problemas de forma autônoma, adquirindo rapidamente complexas habilidades técnicas e compartilhando 
com os outros os riscos, tarefas e objetivos de forma flexível, abrangente de criatividade pessoal e 
autoexpressão.  Fava (2014. p. 165) destaca que o estudante aprende de maneira diferente diante das 
múltiplas informações do mundo digital e para isso o educador precisa modificar sua maneira de ensinar. 
O autor afirma que,  

[...] a didática a serviço do ensino-aprendizagem, voltada para a formação dos 
alunos pensantes e críticos, deverá salientar as estratégias pelas quais os 
estudantes aprendem a internalizar conceitos, habilidades, competências. Para 
tanto, é necessário adotar estratégias de idealizar, produzir, organizar, elaborar, 
utilizar atividades de aprendizagem que se construam em instrumentos para 
lidar de forma prática com a realidade, ou seja, resolver problemas, enfrentar 
dilemas, tomar decisões, formular estratégias de ação.  

O educador precisa compreender de que o educando têm ao seu alcance a possibilidade de consumir, 
buscar, comparar, processar, avaliar, selecionar e criar informações por meio as diferentes relações e 
contatos nas redes sociais, produzindo conteúdo e experiências utilizando a palavra, a imagem, o som, o 
movimento e o hipertexto.  
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Diante dessa realidade de mudanças significativas, os sistemas educacionais precisam repensar seu 
currículo, os processos de ensino, o conceito de aprendizagem, envolvendo os educadores. Por isso, o 
desafio da educação contemporânea consiste em transformar a demanda desorganizada e fragmentada de 
informações em conhecimento e conhecimento em sabedoria, onde percebemos a necessidade, urgente, da 
alfabetização digital do educador e sua forma de interagir com as novas exigências e condições do mundo 
4.0. Esse contexto apresenta o ciberespaço como prática interativa, recíproca, comunitária e 
intercomunicativa, heterogênea e intotalizável, onde cada ser humano pode participar e contribuir. No 
novo modelo de aprendizagem o conhecimento de constrói na horizontalidade, na circularidade por uma 
civilização telepresença,  por meio da  interconexão,  de criação de comunidades virtuais e da inteligência 
coletiva.  Para estabelecer estes novos paradigmas de aquisição dos conhecimentos e de constituição dos 
saberes na perspectiva da inteligência coletiva por meio da aprendizagem cooperativa, a competência do 
professor deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento.  Lévy (2010, p. 173) 
afirma que:  

O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão 
a seu encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das 
aprendizagens: o incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e 
simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem.  

A educação diante do novo cenário social necessita definir as competências fundamentais para o cidadão 
contemporâneo inserido na cultura digital. Nesse sentido, a educação e o currículo precisam oferecer 
oportunidades de experiências, para que os indivíduos se formem como autores das suas próprias vidas, 
como aprendizes autônomos, pesquisadores éticos, comunicadores eficazes, cidadãos solidários 
revestidos de humanessência e comprometidos com a sociedade, criativos, com domínio na sua área de 
interesse, colaboradores efetivos nos grupos e nas comunidades.  De acordo com Gabriel ( 2013, p. 127),  

[...] as tecnologias têm se tornado cada vez mais intuitivas e simples, o 
aprendizado operacional para sua utilização básica ocorre cada vez mais de 
forma natural e espontânea. Assim, a educação na era digital precisa focar 
muito menos na tecnologia em si e muito mais em desenvolver capacidades 
analítica e crítica dos estudantes para que consigam discernir sobre o que essas 
tecnologias representam em nossas vidas, como nos afetam e como extrair 
conhecimento e inteligência do ambiente hiperformacional por meio dessas 
tecnologias.  

No contexto da cultura digital, da heterogeneidade, da informação através da rede das redes presente nas 
aldeias globais, a educação deve enfatizar o caráter holístico em que o conhecimento apresenta-se de 
forma interdependente e de múltiplas formas nas diferentes culturas e comunidades humanas. Isso 
implica em preparar o educando  para que transite da informação ao conhecimento e do conhecimento à 
sabedoria, reforçando as qualidades fundamentais do saber, da autonomia e da solidariedade humana. 
Para isso, torna-se  relevante o desenvolvimento de três competências para a sociedade contemporânea, 
imersa na cultura digital:  

1- Capacidade de utilizar e comunicar de maneira disciplinada, crítica e criativa o conhecimento e as 
ferramentas simbólicas que a humanidade foi construindo até o momento presente;  
2- Capacidade para viver e conviver democraticamente em grupos humanos cada vez mais 
heterogêneos, na sociedade global;  
3- Capacidade de viver e atuar autonomamente e construir o próprio projeto de vida.  

Diante dessas competências o desafio das instituições de ensino consiste em auxiliar os educandos a 
utilizarem o conhecimento de maneira reflexiva e produtiva para compreender, elaborar, planejar e 
compartilhar na comunidade de aprendizes. Neste sentido, o espaço educacional deve se transformar num 
ambiente de pesquisa para que o educando possa intervir e aprender com a complexidade do pensamento 
e da heterogeneidade, participando nas plataformas multimídias da construção do conhecimento.  

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa é de cunho bibliográfico e qualitativa a partir 
das fontes encontradas em diversos livros onde os autores aprofundam a temática em estudo. De acordo 
com  Gil ( 2002, p. 44) “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos.” O autor destaca que “[...] os livros de referência, 
também denominados livros de consulta, são aqueles que têm por objetivo possibilitar a rápida obtenção 
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das informações requeridas, ou, então, a localização das obras que as contêm” (p 45). Portanto, a principal 
vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.   

A pesquisa na abordagem qualitativa de acordo com Pradanov e Freitas (2013,  p 70),  apresenta o 
ambiente como fonte direta dos dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto 
de estudo em questão, pois os dados coletados durante a pesquisas são descritivos, retratando o maior 
número possível de elementos existentes na realidade estudada. Enfim, a pesquisa qualitativa preocupa-se 
muito mais com o processo do que com o produto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As tecnologias digitais de informação e comunicação tem transformado drasticamente a sociedade em 
todas as suas dimensões, inclusive a educação. A hiperconexão e a disponibilidade de acesso a conteúdos 
tem transformado a forma como as pessoas obtêm informações e aprendem, e isso modifica 
completamente as regras do jogo. Entendemos que a internet tem se tornado a principal plataforma 
planetária de comunicação, entretimento, negócios, relacionamento, aprendizagem e infraestrutura 
responsável pelo novo tecido da humanidade globalizada. Esse cenário transforma a web no cérebro 
global conectado, onipresente, onisciente e onipotente com muitas possibilidades e novos desafios. 
Conforme Lévy (2010, p. 181):  

Aprendizagens permanentes e personalizadas através de navegação, orientação 
dos estudantes em um espaço do saber flutuante e destotalizado, aprendizagens 
virtuais, desregulamentação parcial dos modos de reconhecimento dos saberes, 
gerenciamento dinâmico das competências em tempo real... esses processos 
sociais atualizam a nova relação com o saber.  

Muitas são as inovações na sociedade digital onde passamos para um modelo social de informação 
basEADo em bits e bytes, fragmentado, hipertextual, não linear e nem hierarquizado. Redes sociais on-line, 
tecnologias mobile,  realidades mistas, tecnologias de voz, vídeo imersivo, games e e-books são algumas 
das plataformas digitais que se apresentam ara ampliar o cenário da comunicação, interação e 
aprendizagem.  

Neste contexto contemporâneo,  imerso numa época de mudanças, a educação necessita redimensionar 
sua forma de pensar e organizar seu currículo e sua prática pedagógica. A tecnopedagogia, inserida no 
espaço educacional precisa contribuir para o aprender a aprender,  a fim de que o conhecimento não se 
resuma num acúmulo de informações fragmentadas, mas da informação para o conhecimento e do 
conhecimento para a sabedoria,  resultado da reflexão, síntese e análise crítica. Como afirma Gabriel 
(2013, p. 10):  

O professor exerce um papel essencial neste novo mundo digital, não mais 
como um provedor de conteúdos, mas funcionando como um catalisador de 
reflexões e conexões para seus alunos nesse ambiente mais complexo, que 
também é mais rico e poderoso. A era digital requer novas habilidades tanto 
dos estudantes quanto dos professores e educadores.  

A educação digital, o letramento digital apresenta uma nova forma de perceber a educação, pois as 
tecnologias inseridas no ambiente educacional ou social, afetam e modificam nossas capacidades 
cognitivas e nossa forma de nos relacionar com o mundo da informação. A produção e consumo de 
conteúdo (informação) transforma a educação, pois o domínio e a gestão da informação (conteúdo) não 
está mais centralizado do educador, mas está disponível para todos os educandos, de qualquer idade, em 
todo lugar e em tempo indeterminado.  

Participar da complexa cultura digital exige, do educador e do educando, aprender a linguagem da 
comunicação tanto para selecionar, processar e compreender como expressar, difundir e compartilhar os 
significados  recridos pelo sujeito, pelos grupos e pela comunidade. Tudo isso, requer do educador e 
educando a alfadigital linguística sempre mais complexa e sofisticada para se apropriar das competências 
sempre mais necessárias na sociedade contemporânea: fala correta, leitura fluente e escrita com a 
linguagem verbal clara, multimídia e hipertexto.  Para o  desenvolvimento dessas competências torna-se 
necessário expressar as ideias claramente, escutar e compreender, utilizar a comunicação para uma 
grande variedade de propósitos, usar  múltiplas plataformas, aprender a colaborar, respeitar, oferecer 
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iniciativas, discutir propostas e modelos de ação, responsabilidade pessoal e compartilhada nos 
intercâmbios sociais presenciais ou virtuais.  

A capacidade de interação com as tecnologias da comunicação e informação no cenário complexo da 
educação 4.0 que, imersa no mundo digital, requer cultivar competências diversas, conforme nos 
apresenta Goméz (2015, p. 85):  

[...] uma cultura informacional que permite um acesso eficiente, avaliação 
crítica e utilização ágil, rigorosa e criativa informação, uma cultura dos meios de 
comunicação que ajude a compreender e analisar criticamente  o papel da mídia  
na sociedade  e as possibilidades comunicativas dos meios de comunicação; e 
uma cultura expressiva que incentive a utilização de ferramentas digitais para 
pesquisar, comunicar, expressar e criar.  

Apreender a viver, conviver e a cooperar com grupos humanos cada vez mais heterogêneos requer um 
senso mínimo de ética compartilhada, humanessência e um novo pacto social das sociedades para que 
prevaleçam a igualdade, o direito e a justiça social. Alem disso, podemos destacar oito habilidades 
essenciais para o futuro da humanidade: Pensamento crítico e solução de problemas; Colaboração por 
meio das redes e liderar por influência; Agilidade e adaptabilidade; Iniciativa e empreendedorismo; 
Comunicação efetiva oral e escrita; Acessar e analisar a informação; Curiosidade e imaginação; 
Criatividade.  

A educação na cultura digital necessita desenvolver as capacidade analítica e crítica dos estudantes,  para 
que consigam discernir sobre a representação dessas tecnologias na forma como afetam na maneira de 
pensar, relacionar e agir das pessoas e como podem extrair o conhecimento e inteligência do ambiente 
hiperinformacional. 

 

4. CONCLUSÕES 

O sistema educacional no cenário das novas tecnologias da comunicação e informação necessita, com 
urgência, redimensionar suas práticas pedagógicas e incluir a tecnopedagogia no seu currículo, através 
dos diversos recursos tecnológicos e plataformas de aprendizagem para ajudar o educando a se construir 
como um sujeito  autônomo em todas as suas dimensões. Para isso, o educador tem o compromisso de 
colaborar no desenvolvimento da personalidade do educando para que ele num mundo complexo, líquido 
e incerto da aprendizagem tenha o autoconhecimento, autoestima e autorregulação.  

A tecnopedagogia na esteira da educação 4.0 propõe uma revolução pedagógica diante da corrida da 
inovação e mudança acelerada da tecnologia da comunicação e informação.  A nova cultura curricular deve 
propor uma educação como processo pelo qual o educando tem a oportunidade de forma isolada ou 
cooperativa,  de conhecer, questionar e reconstruir a informação que influencia seu modo de pensar, 
sentir e agir. Portanto, a instituição de ensino com seus educadores na sua prática pedagógica devem 
colaborar para que o educando critique suas ideias e dos outros, construa esboços, modelos, mapas 
mentais, teorias que lhe permitam pesquisar, aprenda a selecionar e utilizar a quantidade infinita de dados 
disponíveis nas redes de informação, para interpretar e intervir de maneira crítica na realidade.  

A nova forma de pensar, organizar e gerir a educação a partir das tecnologias digitais e redes de 
comunicação interativa  modifica a relação com o saber, pois possibilitam a aprendizagem colaborativa em 
rede oferecida pelo ciberespaço. Como afirma Lévy (2010, p. 193):  

Essa novas formas de organização cooperativa, hoje exploradas em diversos 
dispositivos locais ou internacionais do ciberespaço, têm como principal 
característica valorizar e compartilhar a inteligência distribuída em toda parte 
nas comunidades conectadas e colocá-la em sinergia em tempo real. 

A educação sob o enfoque holístico onde a informação transita livremente na rede das redes e permite a 
acessibilidade a todos, necessita apresentar um novo mosaico de práticas pedagógicas onde o ensino se 
configura como investigação. Esse envolve e prende a atenção do estudante num processo intencional e 
ordenado do diagnóstico de problemas, busca de informação, observação, coleta de dados, apresentação 
de alternativas, elaboração e planejamento da investigação, formulação de hipóteses, discussão entre os 
iguais, busca de informação de especialistas, desenvolvimento de processos de análise, formulação de 
argumentos e propostas de sínteses.  
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A interdisciplinaridade a partir de projetos e da investigação, desenvolvida de forma holística,  ajuda os 
educadores a pensar os aspectos éticos, estéticos e técnico-científicos que configuram e acompanham os 
cenários das múltiplas situações humanas.  
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Capítulo 3 
 

Estratégias metodológicas e meios tecnológicos: Uma 
revisão no âmbito educacional 
 

Elisiane Alves Fernandes 

Elivânia Toledo Rodrigues 

Gislaine Maria Lente Franco 

Jeús Taveiro Santos 

Silvana Mara Lente 

 

Resumo: Com o objetivo de apresentar uma revisão bibliográfica sobre estratégias 

metodológicas e meios tecnológicos este artigo foi construído a partir de pesquisa em 

fontes de dados secundários, em específico, artigos científicos e outras produções que 

compõem o estado da arte sobre o objeto de estudo apresentado aqui. Utilizou-se da 

pesquisa descritiva com aporte à técnica da análise de conteúdo para construir pontos 

relevantes sobre as categorias: tecnologia e educação, tecnologia como ferramenta 

didática e currículo educacional tecnológico. Destaca-se ainda que a análise dos dados 

foi a partir da interpretação hermenêutica, a qual possibilitou a compreensão de que as 

estratégias metodológicas e os meios tecnológicos em tempos de educação tecnológica 

hão de estarem alinhados para possibilitar um ensino inovador e coerente com a 

realidade hodierna. Conclui-se que é de extrema relevância no campo educacional uma 

incansável busca por parte dos educadores quanto a temas que levam à mudança de 

paradigmas educacionais, sobretudo na era tecnológica. 

 

Palavras-chave: estratégicas metodológicas, meios tecnológicos, ensino inovador. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tratar da temática estratégias metodológicas e meios tecnológicos em tempos atuais se tornou elementar 
para uma educação inovadora. Mais isto querer mudanças de paradigmas educacionais envolvendo o 
desenvolvimento de competências e habilidades ligadas à tecnologia. Com formação tecnológica e sua 
utilização como requisito básico para qualquer área de conhecimento, inclusive na educação. 

Vale aqui destacar a afirmativa de Voigt et all (2010, p. 09) quanto a tecnologia na educação: “[...] a 
introdução de tecnologias, na educação, objetiva proporcionar o desenvolvimento e a melhoria da 
qualidade do ensino, através de instrumentos interativos que auxiliem no processo ensino-aprendizagem”. 
Assim, ressalta-se que o educador está no centro dessas mudanças que exigem não só a aquisição dos 
instrumentos tecnológicos, mas também o domínio destes para torná-los pedagógicos e de seus 
“softwares”, para que sejam aplicados em sala de aula a partir de uma metodologia pautada em tecnologia 
educacional. 

Lima e Stroh (2010, p.7) reforçam que é preciso em tempos atuais compreender “[...] o nexo entre o aporte 
teórico e as possibilidades emanadas do ambiente virtual”. Neste contexto, o educador ao fazer uso de 
ferramentas tecnológicas precisa ter a compreensão de conceitos e processos, pois o recurso às novas 
tecnologias do ensino pretende muito mais do que preparar os alunos do ponto de vista do manuseio, 
visando também abrir a possibilidade de diversificação e de melhores objetivos educacionais. 

As mudanças que se operam no contexto educacional com o uso do computador permite o acesso virtual 
para pesquisa, fazer antecipações e simulações, confirmar ideias prévias, experimentar, criar soluções e 
construir novas formas de representação mental. Além disso, permite a interação com outros indivíduos e 
comunidades, utilizando os sistemas interativos de comunicação: as redes de computadores - internet 
(BRASIL, 1998). 

Neste contexto, cada docente pode encontrar sua forma de integrar as várias tecnologias e procedimentos 
metodológicos, dominando as formas de comunicação interpessoal/grupal e audiovisual/telemática. 
Assim, este artigo se constrói a partir do interesse em apresentar uma revisão bibliográfica sobre 
estratégias metodológicas e meios tecnológicos.  

Vale destacar neste campo introdutório alguns conceitos elementares para maior compreensão do objeto 
abordado neste estudo. Em se tratando de estratégias metodológicas reforça-se que estas são utilizadas 
para a efetivação do trabalho pedagógico, ou seja, como os recursos pedagógicos são aplicados para 
alcançar os objetivos propostos no processo de ensino e aprendizagem.  

Nesta seara ainda cabe evidenciar sobre os meios tecnológicos desenvolvido pelo homem, com fins de 
facilitar as atividades humanas e promover avanços científicos, ambientais, social. Sendo desenvolvido por 
meio de um recurso metodológico, sendo que em relação a tecnologia faz referência às teorias e às 
técnicas que possibilitam o aproveitamento prático do conhecimento científico.  

Em linhas gerais, respalda-se em Carvalho (2009) para reforçar que a prática pedagógica com a utilização 
das diversas tecnologias precisa realizar-se de maneira crítica para compreender, propor e desenvolver as 
estratégias de construção do conhecimento, e democrática para que esteja a serviço de uma educação 
preocupada com a mudança na sociedade, pretendendo a democratização dos saberes e das mídias. 

A corrente tecnológica na educação é bastante atual, advinda da própria globalização onde o ensino se 
processo em redes sociais e por meio da ferramenta “internet” se fazendo acessar em todo os lugares que 
tenham acesso em tempo real.  

Frente a esta realidade imediata, na era tecnológica, o ser humano dentre as suas múltiplas descobertas 
apostou na tecnologia para se aliar e conquistar com maior intensidade seus objetivos e realizações no 
campo pessoal e profissional (MORAN, 2003). Neste sentido, ressalta-se que estratégias tecnológicas 
devem ser aplicadas no contexto educacional para garantir a conectividade e interação social por meio de 
mecanismos tecnológicos na sala de aula.  

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de cunho descritivo e bibliográfico na medida e que se utiliza fontes secundárias 
produzidas no campo da ciência como explica Silva (2005). E descritiva a partir do momento em que busca 
apresentar um fenômeno, aqui a tecnologia na educação, a partir de uma análise teórica. Assim, tem 
característica descritiva, pois permitiu a obtenção de dados descritivos sobre processos interativos, como 
nos explica Godoy (1995, p. 63). 
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A sistematização de dados se deu por meio da análise de conteúdo com a definição de três categorias de 
análise: tecnologia e educação, tecnologia como ferramenta didática e currículo educacional tecnológico. 
Com a construção de nuvens de palavras para maior destaque nos termos recorrentes nas produções 
científicas utilizadas. Que segundo Silva (2013), é uma técnica para onde o tamanho da palavra indica sua 
relevância no texto.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para os resultados e discussões foram selecionados três indicadores: tecnologia e educação, tecnologia 
como ferramenta didática e currículo educacional tecnológico. 

Em se tratando de tecnologia e educação destaca-se que a escola por sua vez espaço da socialização do 
saber e de busca de desenvolvimento de habilidade para adequação e ação no espaço onde cada educando 
ocupa, vem se preocupando em proporcionar ao educando condições para que este possa vivenciar na 
escola àquilo que encontra na vida cotidiana. 

Neste sentido, começou-se a implantar a tecnologia como ferramenta no 
espaço escolar, o que já não era sem tempo, uma vez que em quase todas 
as atividades diárias das pessoas insere-se a presença do computador 
para realização das tarefas, bem como a utilização de outras tecnologias 
que acabam por diferenciar o fazer pedagógico. 

Sobretudo, frente a realidade onde surge novo paradigma com a consciência da necessidade de mudança, 
isto é, o reconhecimento de um erro ou falha pela natureza em relação as expectativas paradigmáticas 
vigentes, neste caso das expectativas de mudança em torno da educação.  

Assim, as mudanças de paradigmas devem ocorrer em consonância com o contexto social e histórico onde 
o homem ao evoluir começa a compreender que não se tem como continuar pensando ou agindo da 
mesma maneira.  

Na educação isto não é diferente, não se tem como no processo educativo, continuar sendo dicotomizado 
do cotidiano do educando, ele precisa ser dinâmico, contextualizado e persistente, garantindo a 
decodificação da realidade e sua transformação para melhoria do bem-estar social. Exigindo assim a 
mudança de novos paradigmas educacionais, a exemplo do tratado aqui quanto a corrente tecnológica na 
educação. 

A educação, como um todo, constitui a base primária da formação e organização humana e, os 
instrumentos usados durante todo este processo são de extrema importância para construção e 
reprodução de visão de mundo, para formação de cidadãos efetivamente participativos e estimulados.  

Partindo-se deste pressuposto é visível a necessidade de adequações didáticas de ensino e aprendizagem 
que alcancem tais expectativas, criando condições que permitam interconexões com o processo 
educacional e a evolução de recursos tecnológicos como meios para alcançar uma aprendizagem 
diferenciada e significativa. 

Já lembrava Almeida (2000) que os primeiros passos para a integração da tecnologia com a educação se 
restringia na própria prática educativa de se ensinar informática e computação. Neste contexto, com vistas 
a compreender sobre tecnologia e educação foi construída uma nuvem de palavras (Figura 01) com 
trechos de artigos científicos apresentados pelos autores Almeida (2000); Prado, Almeida; e Tornaghi 
(2010). 
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Figura 01. Nuvem de palavras sobre tecnologia e educação. 

Fonte: Almeida (2000); Prado, Almeida (2010); Tornaghi (2010), organizado pelos autores, 2018. 

 

Das palavras em destaque ressaltam-se “educação, informática, tecnológica, ensino, processo, realidade, 
educando e mudança”. Das quais pode-se construir a concepção de que a tecnologia e a educação 
compreendem a junção de elementos pedagógicos presentes na educação atual, envolvendo um ensino 
tecnológico, com a utilização da informática também presente no cotidiano dos alunos; que tem como 
função desenvolver um processo de ensino focado na mudança com vistas a adequar-se à realidade do 
educando. 

Assim, fica claro que o acesso e a utilização da tecnologia da informação é um aspecto latente entre os 
alunos, logo torna-se importante que os professores recorram a metodologias e estratégias diferenciadas 
de ensino com tecnologias que permitam estreitar e melhorar o caminho entre o que se ensina e o que é 
esperado que se aprenda.  

Assim, a utilização das TDIC como uma estratégia metodológica no processo de ensino e aprendizagem 
pode revelar as potencialidades desta ferramenta em função da qualidade do que se aprende e a forma 
como se ensina em sala de aula. E, essas ferramentas permitem aplicabilidades pedagógicas inovadoras 
que podem contribuir para resultados diferenciados, bem como fortalece a justiça social, pela 
democratização do acesso ao ensino, permitindo pelo processo da comunicação tecnológica que todos se 
apropriem do conhecimento (ALMEIDA, 2000).  

Nesse sentido, o profissional que atua na educação básica precisa se ressignificar quando na compreensão 
e utilização dessa ferramenta didática no processo de ensino e aprendizagem. É notório que o 
conhecimento e o domínio do saber são de responsabilidade do professor, entretanto, a tecnologia poderá 
ser uma ferramenta didática quando na transposição didática desse saber. Através da técnica, o 
conhecimento poderá melhor se adequar ao perfil dos nossos alunos na contemporaneidade (sociedade 
marcada pelos avanços técnicos). 

Ainda, pelo processo da reflexão o professor deverá pensar sobre sua postura diante de tal tecnologia por 
meio da autoavaliação de seu trabalho, buscando sempre o resultado final de sua aula, levando em conta o 
retorno por parte dos alunos em aceitar, entender e compreender essa nova forma metodológica da 
educação.  

Desse modo, é importante inferir que o uso de tecnologias educacionais se liga à qualidade do ensino, claro 
que se utilizado com propostas bem planejadas e de acordo com as concepções filosóficas e educacionais. 
Pois, as Novas tecnologias permitem aplicabilidades pedagógicas inovadoras que podem contribuir para 
resultados diferenciados, bem como fortalece a justiça social, pela democratização do acesso ao ensino, 
permitindo pelo processo da comunicação tecnológica que todos se apropriem do conhecimento (MORAN, 
2003). 

Dentro desta compreensão da tecnologia como ferramenta didática, apresenta-se a Figura 02 construída a 
partir dos artigos científicos produzidos por Coll, Monereo (2010); Moran (2003); e, Pereira (2010).  
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Figura 02. Nuvem de palavras sobre tecnologia como ferramenta didática. 

Fonte: Coll, Monereo (2010); Moran (2003); Pereira (2010), organizado pelos autores, 2018. 

 

A Figura 02 demonstra em evidências as palavras: “processo, conhecimento, ferramenta, tecnologia, 
professor, didática, aprendizagem educacionais, ensino”. Das quais se constrói a concepção de que a 
tecnologia é uma ferramenta didática onde o professor deverá aplicar no processo de ensino e 
aprendizagem educacionais para produzir novos conhecimentos. 

Cabe destacar aqui, que quando se discute a utilização da tecnologia na escola, percebe-se que existe uma 
confusão em seu conceito, porque na maioria das vezes o termo é aplicado apenas à utilização do uso do 
computador. Tornaghi; Prado; Almeida (2005, p. 46), esclarecem que a tecnologia é “[...] mais do que isso. 
Ela se faz presente, por exemplo, em todos os lápis utilizados, no quadro de giz, nos livros, e nas cadeiras 
[...]. Na escola se usa a tecnologia todo o tempo, mas raramente essa tecnologia é produzida pela própria 
escola. 

Por isso é importante discutir as tecnologias e aumentar conhecimento do que realmente são essas 
tecnologias e o que elas podem modificar e ajudar no processo de ensino e aprendizagem. Porém, em 
maior evidência se discute que é “indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos 
alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação às 
novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras" 
(BRASIL, 1998, p. 96). 

Outro ponto relevante consiste em evidenciar que o uso das tecnologias propõe uma mudança necessária 
no processo de educação, porém não caracteriza apenas uma mudança no uso dos diferentes recursos 
tecnológicos, mas também na necessidade de profissionais dispostos a utilizar essas tecnologias. Bem 
como: "As tecnologias da comunicação e da informação e seu estudo devem permear o currículo e suas 
disciplinas" (BRASIL, 1998, p. 134). 

O currículo deve proporcionar ao aluno condições para que ele seja capaz de compreender e transformar o 
seu ambiente cotidiano (Almeida e Silva, 2008, p. 8-9). Desta forma, cabe ao professor "criar condições 
para que o aluno possa desenvolver conhecimentos sistematizados e organizados pela sociedade como 
desenvolver a capacidade de conviver com a diversidade cultural, questionar as relações de poder, formar 
sua identidade e ir além de seu universo cultural".  

Neste sentido, o currículo, através do professor tem um papel crucial para o aluno, pois a partir dele pode 
ser construída uma trajetória não somente escolar ou acadêmica, mas que ultrapassa esta dimensão e 
pode influenciar em toda a trajetória de vida do aluno.  

Isto posto, é urgente e fundamental o trabalho com os professores que atuam na educação básica no 
sentido de, pelo processo da formação e diálogo, contribuir para um novo olhar para essa realidade 
educacional que não pode ser negligenciada, principalmente no contexto atual em que se predomina no 
campo da comunicação e aprendizado as ferramentas tecnológicas.  

É importante ressaltar que essa ação docente deve ser pautada por fundamentos esclarecedores dos 
benefícios e malefícios do uso da tecnologia, cabendo ao profissional desenvolver o processo de 
planejamento e ação em favor da aprendizagem significativa dos alunos. 

Nesta linha de raciocínio todo o currículo escolar e atuação dos professores devem estar organizados 
dentro desta estratégia tecnológica educacional. Sobretudo porque as tecnologias alteraram as formas 
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como os seres humanos se comunicam e estas novas formas estão presentes no dia a dia e estão presentes 
também, nos espaços da escola e das socializações, de acordo com Pereira (2010). 

Dentro desta percepção de currículo educacional tecnológico, se apresenta a Figura 03 construída a partir 
dos textos constantes nos artigos científicos de Almeida, Silva (2008); Lima Filho, Stroh (2010); e, Valente 
(2005). 

 

Figura 03. Nuvem de palavras sobre currículo educacional tecnológico. 

Fonte: Almeida, Silva (2008); Lima Filho, Stroh (2010); Valente (2005), organizado pelos autores, 2018. 
 

Na Figura 03 se destacam as palavras: “tecnologias, informação, conhecimento, desenvolver, currículo, 
aprendizagem, formas, educação, professor, presentes, processo, escola, educação”. O que oportuniza 
construir a concepção de que a educação se processa na escola por meio de um currículo que visa 
desenvolver aprendizagem por meio de formas e processos aplicando a tecnologia da informação para a 
produção do conhecimento.  

Assim tem-se que a utilização dos recursos tecnológicos no processo da educação apresenta a 
possibilidade de investigação das inúmeras formas de aplicar o conhecimento. Porém, Valente (2005) 
evidencia que muitas práticas e vivências com a tecnologia podem não estar a benefício deste objetivo. 
Logo, não basta um currículo inovador, com foco na tecnologia educacional; recai sobre o professor a 
responsabilidade para adquirir o conhecimento, questionando e informando se o uso da tecnologia está ou 
não a favor da construção do conhecimento. 

 

4.CONCLUSÕES 

Conclui-se que o conhecimento adquirido por meio da tecnologia 
estabelece uma dinâmica diferente daquela encontrada nos livros, na 
medida em que aproxima o indivíduo não só de outras realidades, mas 
determina-se pela mutabilidade, pela agilidade, inserindo a comunicação 
na esfera da fluidez. Logo, a tecnologia possibilita primeiro um meio de 
contato social com outras pessoas, ela promove diferentes formas de 
pensar, de viver. Uma mudança, inclusive, na forma de tratar o 
conhecimento. 

Assim, o uso da tecnologia na prática docente representa a possibilidade de mudança metodológica na 
educação, fugindo a desmistificação das rotulantes aulas, tornando o processo ensino e aprendizagem 
dinâmico, contextualizado e capaz de mediar conhecimentos que provocarão mudanças de 
comportamento do homem frente ao mundo em que vive. 

E, este processo inovador permite o acesso ao patrimônio da cultura 
humana, uma prática cujo princípio nortEADor é a interatividade, 
primando por um conhecimento vinculado à prática que também exige 
uma ação reflexiva e uma conduta criativa.  
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Capítulo 4 
 

As novas tecnologias como possibilidade de auxílio no 
processo de avaliação da aprendizagem1 
 

Francisco das Chagas de Sena 

Bernardino Galdino de Sena Neto 

Luiz Antônio da Silva dos Santos 

 

Resumo: O presente trabalho, elenca diversas atividades pedagógicas desenvolvidas 

junto à disciplina Educação e Novas Tecnologias, do Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, Florânia/RN, destacando várias situações envolvendo o 

processo de avaliação da aprendizagem por meio da utilização de recursos tecnológicos 

como o Skype, o Prezi e o Facebook. Tem como embasamento teórico, autores que 

tratam do interacionismo Vygotskiano, da avaliação da aprendizagem e do uso nas novas 

tecnologias da informação e da comunicação nos processos educativos. Na Metodologia, 

será abordada como ocorreu a utilização do Skype, Prezi e Facebook, nas atividades 

avaliativas ocorridas durante os encontros entre docente e discentes. Nas análises e 

discussões, serão apresentados os resultados alcançados por meio das situações de 

ensino e aprendizagem em que professor e educandos vivenciaram em sala de aula no 

desenrolar da disciplina citada acima. A proposição central é de analisar tais 

experiências sob uma perspectiva interacionista, enfatizando a possibilidade de tais 

recursos serem aplicados além do Ensino Superior, em turmas da Educação Básica, 

principalmente as do Ensino Fundamental II e Médio Regular e Integrado, tanto das 

Escolas Municipais e Estaduais, quanto dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, tendo em vista o público jovem que estuda nessa etapa da Educação Básica, 

contribuindo assim, à promoção da inclusão digital e social. Ele é concluído, enfatizando 

que as novas tecnologias aliadas ao processo de avaliação da aprendizagem, tem o poder 

de ressignificá-lo, tornando tal processo mais prazeroso tanto para o professor quanto 

para o aluno.  

 

Palavras-chave: Práticas avaliativas, Mediação, Novas Tecnologias.  

  

                                                 
1 Trabalho apresentado no III CONEDU – Congresso Nacional de Educação, realizado em Natal/RN, nos dias 05, 06 e 07 
de outubro de 2016, no Centro de Convenções. 
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1.INTRODUÇÃO 

A avaliação da aprendizagem escolar trata-se de uma atividade complexa que não pode ser entendida 
apenas como uma bateria de provas e exames com atribuições de notas, mas, sobretudo, como uma 
reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto docente quanto discente. 

As suas bases legais estão preconizadas na LDB 9.394/96, em seu artigo 24, inciso V, alínea a, a qual 
sinaliza que ela deve ser realizada de forma contínua e cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos. Neste sentido, Oliveira (2013, p. 7) enfatiza que,  

A Lei 9394/96, ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, 
buscou criar condições legais para que cada escola pudesse se organizar para o 
alcance dos objetivos propostos na Constituição de 1988 em relação à educação 
e que espelham o anseio da sociedade brasileira de ter educados todos os seus 
cidadãos, zelando por medidas de não-exclusão de alunos pelo sistema escolar, 
quer pela garantia de vagas, quer pela efetivação de uma aprendizagem bem 
sucedida. 

Além dela, há outros documentos normativos os quais balizam a educação brasileira, como as Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2010) e, 
especificamente para o Ensino Médio, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

Neste artigo, propõe-se conceber o processo de avaliação da aprendizagem discente aliado às novas 
tecnologias, principalmente com o uso das redes sociais Facebook e Skype e o apresentador de slides na 
nuvem, Prezi, tendo em vista que a avaliação da aprendizagem ainda é tida com um tabu para muitos 
alunos, por se tratar em muitos casos de uma atividade “cansativa” e desprovida de sentido, e que com o 
uso das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NITC’c), esse processo poderá se tornar mais 
“atraente”, principalmente ao público jovem. Desta forma, objetiva-se com essa comunicação, explicitar 
um relato de experiências ocorrido em uma turma de Licenciatura em Pedagogia ocorrido em uma 
universidade privada, junto à disciplina Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação, em que foi 
trabalhado esses recursos tecnológicos citados anteriormente, como meio de suporte à avaliação. 

A partir das experiências relatadas, será enfatizado a possibilidade da utilização de tais recursos em 
turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio Regular e Integrado, tanto das Escolas Municipais e 
Estaduais, quanto dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo em vista o público 
jovem, que estudam nessas instituições.  

Entende-se que as informações contidas neste artigo são extremamente relevantes ao contexto 
pedagógico, cientifico e tecnológico, tendo em vista a presente discussão nos círculos acadêmicos sobre a 
correta utilização da avaliação da aprendizagem com a finalidade formativa, além do uso dos recursos 
tecnológicos no cotidiano da sala de aula, como suporte também a aprendizagem discente. Neste sentido, 
com a proposta de utilização das novas tecnologias no processo de avaliação executado pelo professor, 
espera-se que se possa contribuir para o fazer pedagógico deste profissional tendo em vista a uma 
aprendizagem significativa por parte dos alunos e que os resultados apresentados, sirvam de nortEADores 
aos gestores e professores da Educação Básica, principalmente do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 
fomentando a criação de novas estratégias de ensino e aprendizagem que venham favorecer a produção 
de conhecimentos por parte dos discentes e de todos aqueles que trabalham com essas etapas da 
Educação Básica. 

 

2.METODOLOGIA 

O desenvolvimento da disciplina Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação, do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, foi ministrada durante os meses de 
agosto e setembro de 2014, envolvendo atividades de cunho teórico e principalmente, prático. Foi lida a 
ementa da disciplina, expondo os temas que seriam abordados, os métodos empregados, os recursos 
didáticos utilizados, além do processo avaliativo. 

As atividades teóricas foram realizadas na maioria das vezes em rodas de conversa, em que se fazia a 
leitura compartilhada de textos relacionados à temática da disciplina, incitando os educandos a 
participarem das discussões por meio de questionamentos e resoluções de dúvidas, além da exibição de 
vídeos retratando a chegada, a utilização e a importância das novas tecnologias no cotidiano escolar. 
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Quanto aos aspectos práticos, ocorreu-se através de atividades diversificadas como a criação de e-mails 
para facilitar a comunicação e envio de trabalhos; acesso, criação de conta e contribuição de 
conhecimentos na Wikipédia; acesso ao Portal do Professor, além de trabalhos desenvolvidos e 
apresentados através do uso do Facebook, Skype e Prezi. Estes três últimos, foram utilizados tanto como 
recursos metodológicos, quanto como ferramentas para auxiliarem na avaliação da aprendizagem dos 
alunos, por meio discussões e trabalhos realizados a distância, como por apresentações ocorridas em sala 
de aula. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de se alcançar resultados satisfatórios, várias atividades pedagógicas foram 
intencionalmente planejadas e executadas durante o percurso formativo. Inicialmente, foi exibido um 
vídeo contendo depoimentos de vários estudiosos de universidades do Brasil, como por exemplo, José 
Manuel Moran, da PUC de São Paulo, abordando sobre a importância das novas tecnologias em sala de 
aula, enfatizando que elas serviam como apoio a uma educação de qualidade e que esta, poderia até ser 
oferecida sem o uso delas, mas que em uma sociedade midiática e conectada em redes, ficaria difícil fugir 
do uso dos recursos tecnológicos nos processos educativos hodiernos. Logo após, foi trabalhado junto à 
turma um texto de Juan Ignacio Pozo, intitulado: A sociedade da aprendizagem e o desafio de converter 
informação em conhecimento, em que foi abordado as exigências da sociedade atual, denominada por ele 
de sociedade da aprendizagem, na qual impõe-se a necessidade de se aprender a cada dia mais, lutando 
contra o fracasso de não se conseguir aprender, em virtude das constantes mudanças ocorridas nessa 
mesma sociedade. Isso é corroborado por Kensky (2012, 24) ao afirmar que “estamos vivendo em um 
novo momento tecnológico. A ampliação das possibilidades de comunicação e de informação, por meio de 
equipamentos como o telefone, a televisão e o computador, altera nossa forma de viver e de aprender na 
atualidade”. 

Em momento posterior, o professor da disciplina exibiu o vídeo: metodologia ou tecnologia, destacando 
que não bastava apenas usar a tecnologia em sala de aula e permanecer as mesmas práticas tradicionais 
de ensino, pois o importante seria que os recursos tecnológicos fossem utilizados como instrumentos de 
mediação pedagógica, facilitando a aprendizagem dos alunos. Logo em seguida, incentivou a todos a 
criarem uma conta de e-mail do gmail, com a finalidade de facilitar a interação e comunicação de todos, 
além dos benefícios de envio de trabalhos por parte dos alunos e postagem de textos complementares pelo 
professor. 

Outro ponto a destacar, foi a apresentação aos alunos do Portal do Professor, que é uma espécie de 
Plataforma educativa, utilizada como uma ferramenta pedagógica disponibilizada pelo MEC, para auxiliar 
o professor no desenvolvimento de atividades e exibições de vídeos educativos. Após a exposição da 
mesma, cada aluno foi orientado a criar sua própria conta e usufruir dos benefícios da Plataforma. 

Na sequência, mostrou-se a Wikipédia, enfatizando que se tratava de 
uma enciclopédia multilíngue de licença livre, basEADo na web, escrito de maneira colaborativa e que na 
época, se encontrava sob administração da Fundação Wikimedia, uma organização sem fins lucrativos. Foi 
dito também, que além de ser uma boa fonte de pesquisa, poderia-se criar uma conta e efetuar algumas 
colaborações conteudistas à referida enciclopédia. 

Foi exibido outro vídeo denominado: Informática e Educação (A Era da Informação), no qual se abordava a 
nova geração de nativos digitais, os quais familiarizam-se com facilidade com o uso do computador, 
internet, celular, dentre outros aparatos tecnológicos. Para Kensky (2012, p. 25, 26),  

As novas tecnologias da informação e da comunicação (NTICs) articulam várias 
formas eletrônicas de armazenamento, tratamento e difusão da informação. 
Tornam-se “midiáticas” após a união da informática com as telecomunicações e 
o audiovisual. Geram produtos que têm como algumas de suas características a 
possibilidade de interação comunicativa e a linguagem digital. 

Outro ponto destacado, foi em relação à educação a distância, enfatizando sobre o crescimento da 
modalidade dentro do âmbito educacional, proporcionando a inclusão de muitos que vivem em regiões de 
difícil acesso à educação presencial. Foi mostrado o ambiente educacional Moodle, enfatizando que 
tratava-se de uma Plataforma de trabalho, utilizada para a interação entre alunos e professores, como 
também para postagem de atividades, vídeos, textos, dentre outros.  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Enciclop%C3%A9dia_online
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multilinguismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita_colaborativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Wikimedia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_sem_fins_lucrativos
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4.OS RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO MEDIADORES DO PROCESSO AVALIATIVO SOB UMA 
PERSPECTIVA VIGOTSKYANA  

A complexidade de elementos presentes no processo de avaliação da aprendizagem vem confirmar a 
existência de várias concepções de avaliação, como também, a certeza de que ela não é uma prática neutra 
ou uma atividade meramente técnica dentro do processo pedagógico. Além do mais, faz-se necessário que 
o docente venha repensar a sua maneira de avaliar, apropriando-se de bons e diversos instrumentos de 
avaliação, os quais lhe fornecerão subsídios para uma avaliação da aprendizagem mais eficaz, que cumpra 
a sua real função que é a de diagnosticar e traçar rumos para as aprendizagens futuras, ajudando na 
formação plena dos educandos. Todavia, para Vasconcelos (2013, p. 123), a mudança de instrumentos não 
terá significado algum, se junto a isso não ocorrer a mudança na postura pedagógica do professor, “pois 
uma nova postura de avaliação leva necessariamente a novas práticas, a novas maneiras de se relacionar 
com os instrumentos”. 

Uma avaliação bem feita ajuda a perceber os problemas existentes e aponta caminhos para o professor 
planejar com mais eficácia as próximas demandas. É a chamada avaliação operacional, a qual tem como 
ponto de partida, uma ação intencionalmente planejada. Por isso, Luckesi (2011, p. 22), afirma que, “em 
síntese, a função da avaliação, sob a ótica operacional, é estar a serviço do sucesso de uma ação planejada e 
eficientemente construída”. 

Outro ponto a destacar, é que a escola de hoje não pode fugir da responsabilidade de se utilizar das novas 
tecnologias em suas atividades pedagógicas, até porque o mundo hodierno está impregnado nesta nova 
realidade. Como afirma Saviane (2013, 164),  

Estamos vivendo aquilo que alguns chamam de Segunda Revolução Industrial 
ou Revolução da Informática ou Revolução da Automação. E qual é a 
característica específica dessa nova situação? Penso que se antes, como se 
descreveu, ocorreu a transferência de funções manuais para as máquinas, o que 
hoje está ocorrendo é a transferência das próprias operações intelectuais para 
as máquinas. Por isso também se diz que estamos na “era das máquinas 
inteligentes”.  

Pensando nisso, o processo avaliativo foi sendo desenvolvido sob o suporte dos recursos tecnológicos que 
iam sendo estudados, os quais no decorrer das aulas, foram se transformando em “instrumentos 
avaliativos”. Dessa forma, um dos primeiros recursos a serem utilizados foi o Facebook. Inicialmente, foi 
proposto um texto aos grupos, intitulado: jogos digitais no contexto escolar, o qual deveria ser estudado 
por todos e durante a semana, em dia e horário já acertados previamente, seria proposto um chat a 
distância, para debate entre alunos e professor, sobre o tema estudado. No dia e horário combinados, o 
professor criou quatro grupos no Facebook, os quais continham certo número de alunos e foi dado início à 
discussão.  O professor inicia a discussão, questionando sobre o que os grupos entenderam em relação à 
importância dos jogos digitais no contexto escolar. A medida que os grupos iam postando as suas 
contribuições, o professor selecionava os fragmentos dos textos postados, copiando-os e colando-o em um 
editor de textos, para posterior discussão em sala de aula. Dessa forma, após aproximadamente 50 
minutos de discussão, o chat foi encerrado e o restante das considerações ficou para ser trabalhada 
presencialmente. No encontro em sala de aula, o professor perguntou aos alunos, o que tinha representado 
aquela experiência, os quais mostraram-se favoráveis e falaram da gama de conhecimentos adquiridos 
com aquele momento. Em seguida, o professor expôs os resultados do chat, em forma de “wiki”, contendo 
as contribuições dos grupos. 

Dessa forma, pôde-se perceber a importância do uso das redes sociais no processo de aprendizagem, 
principalmente em relação à sua avaliação, já que proporciona um espaço de colaboração coletiva, além de 
ser uma excelente forma de entretenimento. De acordo com Gomes et al (2011, p. 235), as redes sociais 
são “um ambiente basEADo no pressuposto de que cada usuário possui conhecimentos e, através da 
colaboração e comunicação, pode-se gerar um conhecimento do grupo que não pode ser atribuído a uma 
única pessoa”. 

Outro recurso utilizado durante a avaliação foi o apresentador de slides na nuvem, Prezi. Em momentos 
anteriores, o professor já havia comentado sobre a utilização do programa e instruído os grupos a criarem 
uma conta, para que assim pudessem guardar as suas apresentações e apresentá-las em sala de aula em 
momento posterior. Foi direcionado um tema para estudo, denominado, crianças na era digital: desafios 
da comunicação e da educação. Após um determinado período de estudos em casa, os educandos 
produziram suas apresentações e expuseram-nas em sala de aula, apresentando-as via Prezi. O resultado 
disso foi bastante significativo, pois além de terem conhecido outra maneira de apresentação de slides, foi 
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percebido a criatividade em que cada grupo utilizou na formatação dos slides, fugindo do modelo 
apresentado anteriormente pelo professor em sala de aula. 

Por fim, como culminância das aulas e consequentemente do processo avaliativo, foi promovido um 
seminário apresentado via Skype, a respeito do tema: Das salas de aula aos ambientes virtuais de 
aprendizagem. O seminário ocorreu da seguinte forma: cada grupo que iria apresentar seu trabalho, 
dirigia-se para outra sala. Lá, havia um computador conectado na internet, de forma que o grupo pudesse 
via Skype, se comunicar com o professor e os demais grupos que encontravam-se em outra sala, também 
equipada com um computador na internet, com Skype e um datashow expondo no quadro branco as 
imagens recebidas. Após cada apresentação, era reservado um momento para que o professor ou 
quaisquer componentes dos grupos que estavam assistindo, fazerem perguntas ao grupo apresentador. 
Foi um momento de bastante interação em que pôde-se perceber a satisfação dos alunos na condução das 
apresentações propostas, resultando em instantes de bastante aprendizado. 

Diante das apresentações ocorridas via Skype, como também dos trabalhos apresentados por meio do 
Prezi e das discussões promovidas através do Facebook, foi percebido a importância do uso das novas 
tecnologias na mediação da aprendizagem e da avaliação da mesma. Isso é possível em virtude do grande 
poder de interação que elas proporcionam, funcionando como instrumentos interativos de aprendizagem, 
como afirma Masseto (2013, p. 143), 

Atualmente, um novo momento acontece que reabre a questão do uso ou não de 
tecnologias no processo educacional. Trata-se do desenvolvimento das 
tecnologias da informação e comunicação (TICs), com o uso da internet e do 
computador, com o acesso imediato e em tempo real às informações, ao 
conhecimento, às experiências e projetos inovadores, com a possibilidade de 
socialização imediata das pesquisas, com o surgimento, a multiplicação e a 
diversidade dos aparelhos eletrônicos e games digitais. 

Estes instrumentos se encaixam perfeitamente na abordagem interacionista preconizada por Vygotsky, 
em que se busca construir o conhecimento tendo como referência a relação entre homem e meio, mediada 
por instrumentos, signos e pelo outro. Para Fontana e Cruz (1997, p. 58) “pode-se considerar instrumento, 
tudo aquilo que se interpõe entre o homem e o ambiente, ampliando e modificando suas formas de ação. 
São instrumentos, por exemplo, a enxada, a serra, o arado, as máquinas, usados no trabalho”. No caso em 
apreço, os recursos tecnológicos funcionaram como instrumentos durante o processo de aprendizagem e 
consequente avaliação.  

Em virtude de suas ideias estarem fundamentadas no materialismo histórico-dialético, vem confirmar o 
papel essencial do contexto sociocultural na construção desse conhecimento. Ele não era a favor de que a 
pessoa só adquirisse conhecimento possuindo condições inatas, nem muito menos só a partir da 
experiência, do meio físico, mas este se constitui essencialmente num processo dialético de construção, 
entrelaçado em diversas relações (sujeito, objeto de conhecimento e do contexto). Para Vygotsky, o que 
distingue o homem das demais espécies é a capacidade de se viver em sociedade. Por isso, segundo a 
dimensão sócio-histórica do psiquismo defendida por Vygostsky, 

Tudo o que é especificamente humano e distingue o homem de outras espécies 
origina-se de sua vida em sociedade. Seus modos de perceber, de representar, 
de explicar e de atuar sobre o meio, seus sentimentos em relação ao mundo, ao 
outro e a si mesmo, enfim, seu funcionamento psicológico, vão se constituindo 
nas suas relações sociais. (FONTANA e CRUZ, 1997, p. 57). 

Diante disso, o educador tem um papel essencial na relação ensino- aprendizagem escolar, não como um 
mero transmissor ou “depositário” do conhecimento, mas, acima de tudo, como um mediador, que ao 
avaliar o nível de desenvolvimento do educando, poderá direcionar as mediações significativas para, do 
nível real, o educando caminhe via Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), para o nível potencial e 
deste para o real novamente, e assim, sucessivamente. Este conceito de ZDP é um dos elementos mais 
importantes da teoria de Vygostsky, o qual considera que o professor deve valorizar essencialmente os 
conhecimentos que estão na zona de desenvolvimento potencial, ou seja, que estão prestes a serem 
realizados de maneira autônoma pelo educando sem a ajuda do outro e não apenas aqueles que ele já 
consegue realizar sozinho e estão na zona de desenvolvimento real. 

Neste sentido, o conhecimento construído em sala de aula promoveu avaliações voltadas não apenas para 
aquilo que os alunos conseguiam fazer sozinhos, mas com o olhar direcionado para aquilo que ainda 
poderia ser aprendido e desenvolvido com a ajuda ou mediação dos outros, que pode ser o professor ou 
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outro colega de sala mais experiente que já disponha do conhecimento real. Essas ideias ressaltam não 
apenas o conjunto de interações entre o sujeito e o meio, mas acima de tudo, o importante papel do outro 
na mediação desse processo, que tem como ponto de partida, o aprender como algo muito além do que 
memorizar conceitos e temas variados, mas envolve o raciocínio e a capacidade de fazer relações entre os 
próprios conteúdos de ensino e aquilo que se aprende na escola e o que se vive fora dela, de maneira 
contextualizada. Por isso, é preciso trabalhar em uma perspectiva de ensino que desenvolva a 
potencialidade cognitiva, no intuito de formar educandos críticos, reflexivos e participativos.  

Por isso, defende-se nesta comunicação, que toda esta potencialidade que reside nos recursos 
tecnológicos, pode ser aplicada em turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio Regular e Integrado, 
utilizando o Facebook, o Prezi e o Skype, além de outras alternativas que vierem a surgir, como aportes 
metodológicos e avaliativos da aprendizagem discente, já que o ponto central da avaliação é todo o 
processo de ensino, carecendo de inúmeras metodologias para cada situação de ensino-aprendizagem 
vivenciada e que as propostas avaliativas intencionalmente planejadas, são cruciais para o sucesso do 
processo de ensino e aprendizagem. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da premissa deste trabalho, que se propôs a tratar sobre a avaliação da aprendizagem discente 
mediada por recursos tecnológicos, perspectivada por uma visão interacionista basEADa no pensamento 
de Vygotsky, ficou evidente que existem elementos que corroboram para uma prática do ensino na qual se 
tenha como referência à formação de sujeitos políticos, autônomos e emancipados - o que requer um fazer 
pedagógico que vai das atividades espontâneas dos indivíduos às suas reconstruções do objeto do 
conhecimento a partir da sua relação com o mais experiente. 

Sob este prisma, as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC’s) se configuram em fortes 
aliadas no cumprimento desta função, pois proporcionam interação, integração com o mundo, facilitando 
inquestionavelmente a construção e disseminação do conhecimento na sua amplitude, e considerando o 
perfil do público que atende, a escola deve utilizar-se das mesmas como recurso metodológico com o 
intuito de dinamizar a ação docente e motivar os educandos para o desafio da descoberta, do 
conhecimento e da realização pessoal, proporcionando autonomia e estimulando o aprender a aprender.     

Foi possível também compreender, que essas tecnologias aliadas ao processo de avaliação da 
aprendizagem, tem o poder de ressignificá-lo, tornando-o mais prazeroso tanto para o professor quanto 
para o aluno. Para tanto, se faz necessário criar, inovar e utilizar novas metodologias e estratégias de ação 
diferenciadas e diversificadas. Mas, não basta isto. A prática do educador também precisa ser mudada, 
com novas ações que levem o educando a ter mais autonomia e cidadania, e isso se faz possível através do 
ensino com as novas ferramentas tecnológicas, as quais podem ser auxílio e meio para isto. 

Por fim, é mister enfatizar que os recursos tecnológicos abordados neste artigo, podem ser utilizados com 
bastante largueza em turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, visto o público jovem atendido 
nesta etapa da Educação Básica ser propensa ao trabalho com as NTIC’s.  
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Capítulo 5 

 

Processos formativos para a integração pedagógica 
das tecnologias e mídias digitais na educação 

 

Taís Wojciechowski Santos 

Marilete Terezinha Marqueti de Araujo 

Fabrícia Cristina Gomes 

 

Resumo :Este trabalho apresenta um conjunto de ações formativas desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal da Educação de Curitiba (SME), por meio do Departamento de 

Tecnologia e Difusão Educacional (ETD) / Gerência de Tecnologias Educacionais, ao 

longo dos anos 2013-2016, no âmbito das Tecnologias e Mídias Digitais (TMD) na 

educação. A inserção das TMD no contexto educacional perpassa pela integração ao 

currículo e ao Projeto Político-Pedagógico, por meio de ações pedagógicas que 

contemplem a utilização desses recursos no desenvolvimento da aprendizagem, da 

autonomia e do pensamento reflexivo e crítico. Fundamentada em autores como: Kenski 

(2003), Brito (2011), Araújo (2015), Gomes (2012), Sá (2016a, 2016b) e Pereira (2011) 

a formação continuada tem um papel fundamental no processo de integração das 

tecnologias, uma vez que a formação em serviço dos profissionais da educação visa 

estabelecer uma articulação entre os conteúdos curriculares e os recursos tecnológicos 

disponíveis nas escolas da rede municipal, como forma de promover e ampliar o acesso à 

informação, à comunicação e à diversidade de recursos que podem qualificar o processo 

de ensino-aprendizagem. Assim, com o objetivo de promover o processo de utilização, 

integração e apropriação das tecnologias (netbook, computadores, lousa digital, tablet, 

internet, softwares educativos, entre outros) disponíveis nas unidades educacionais à 

prática pedagógica, a SME de Curitiba ofertou aos profissionais da rede cursos de 

formação continuada abordando as tecnologias e mídias digitais de maneira integrá-las 

aos conteúdos curriculares. Destaca-se nesse processo a parceria estabelecida entre os 

diversos departamentos e coordenadorias da SME, tornando o processo formativo ainda 

mais significativo e eficaz. 

 

Palavras-chave: Tecnologias e mídias digitais. Educação. Formação continuada. 
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1.INTRODUÇÃO 

A escola enquanto espaço de construção e socialização do saber historicamente construído, tem como 
função social a integração das Tecnologias e Mídias Digitais (TMD) na prática pedagógica. Tanto como 
meio de inclusão digital, como também para proporcionar aos estudantes o acesso a informações, banco 
de dados, museus virtuais, grupos de discussão, entre outros recursos que podem contribuir para o 
processo de ensino-aprendizagem de maneira mais integrada ao universo digital, já presente em outros 
segmentos da sociedade. 

Neste processo de integração das TMD nas práticas escolares, o professor tem papel primordial, como 
mediador da utilização destes recursos em benefício da aprendizagem dos estudantes, uma vez que estas 
tecnologias trazem novos desafios para a educação, principalmente com relação ao processo de utilização, 
integração e apropriação desses recursos pelos professores (ARAUJO, 2015). 

No entanto, estudos como o de Moura (2002), constatam que grande parte dos docentes que atuam nas 
escolas pertence à geração pré-icone-digital e a formação inicial destes profissionais não contemplou 
estudos relacionados à inserção das TMD no currículo escolar. É importante destacar que para a promoção 
de um ensino de qualidade é necessária uma adequada formação de professores (NÓVOA, 1992). 

Autores como Kenski (2003), Brito (2011), Araújo (2015), Gomes (2012) e Sá (2016a, 2016b) afirmam 
que a formação inicial ou continuada é fundamental para a articulação das TMD no desenvolvimento das 
atividades escolares, a fim de propiciar momentos de reflexão, levando os profissionais a compreender as 
tecnologias e mídias digitais como aliadas no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

As TMD precisam ser integradas de maneira contextualizada às práticas escolares, fazendo parte do 
cotidiano escolar e não como uma ação estanque, pontual e fragmentada, observando a premissa de que “a 
escola é uma instituição complexa porque lida com a multidimensionalidade do sujeito humano”. (MORIN, 
2011, apud SÁ, 2013, p.125).  

A inserção das TMD no contexto educacional perpassa pela integração ao currículo e ao Projeto Político 
Pedagógico, por meio de ações pedagógicas que contemplem a utilização destes recursos no 
desenvolvimento da aprendizagem, da autonomia e do pensamento reflexivo e crítico. Tendo por objetivo 
tornar o estudante protagonista do seu processo de construção do conhecimento, a partir da perspectiva 
de que a missão do ensino não é transmitir o mero saber, mas uma cultura que permita aos educandos 
compreender a condição humana, favorecendo ao mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre 
(MORIN, 2015). 

É neste sentido que Moraes (2004) ressalta 

[...] a importância de se criar, usando essas tecnologias, ambientes de 
aprendizagem desafiantes, inovadores, ao mesmo tempo acolhedores e 
amigáveis que favoreçam as trocas de experiências, os debates, o 
esclarecimento de dúvidas, questões e resolução de problemas. (MORAES, 
2004, p. 259). 

As propostas de formação precisam possibilitar aos profissionais da educação desenvolvimento da 
autonomia e de uma postura crítica em relação às tecnologias; o conhecimento das implicações sociais e 
éticas da utilização destes recursos; uma orientação quanto à elaboração de propostas pedagógicas que 
contemplem a inserção das TMD no processo ensino-aprendizagem (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2006); a 
utilização das TMD em suas diferentes linguagens, visando preparar os estudantes para uma visão crítica a 
respeito das informações veiculadas no universo virtual (SAMPAIO; LEITE, 1999). 

Nessa perspectiva, a SME de Curitiba tem como uma de suas práticas pedagógicas, a formação continuada 
ofertada aos profissionais da educação, proporcionando reflexões sobre a ação docente e buscando 
permanentemente a melhoria da qualidade da educação. 

A formação continuada tem um papel fundamental no processo de integração das TMD, uma vez que a 
formação em serviço dos profissionais da educação visa estabelecer uma articulação entre os conteúdos 
curriculares e os recursos tecnológicos disponíveis nas escolas da rede municipal, como forma de 
promover e ampliar o acesso à informação, à comunicação e à diversidade de recursos que podem 
favorecer o processo de ensino-aprendizagem. 
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No que concerne o processo de utilização, integração e apropriação das tecnologias e mídias digitais 
(ARAUJO, 2015), a Gerência de Tecnologias Educacionais/ETD desenvolve um conjunto de ações 
formativas visando proporcionar aos profissionais da educação subsídios teóricos e metodológicos para 
que este processo ocorra dentro das ações pedagógicas de cada profissional, sempre visando à integração 
das TMD com a modalidade ou etapa de ensino a que se destinam.  

Sendo assim, a SME de Curitiba preza pela utilização das TMD articuladas aos encaminhamentos da aula, 
de maneira integrada aos conteúdos curriculares da Educação Infantil, anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com a premissa da RME, 
não podemos pensar o seu uso de maneira descontextualizada, ou ainda, como um momento à parte dos 
demais encaminhamentos educativos. 

Trabalhando em uma perspectiva de integração e apropriação das TMD às atividades didático-
pedagógicas, a SME de Curitiba, por meio da Gerência de Tecnologias Educacionais/ETD, desenvolveu 
durante a gestão 2013 - 2016, uma diversidade de ações formativas com esse intuito. 

 

2.AÇÃO FORMATIVA PARA INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS E MÍDIAS DIGITAIS NA RME DE 
CURITIBA - GESTÃO 2013 – 2016. 

Lousa Digital 

A lousa digital contribui para um ambiente de ensino-aprendizagem em que novas práticas pedagógicas 
podem ser desenvolvidas. É um recurso metodológico que permite integrar as diferentes funções do 
computador através da imagem projetada, com a qual professores e alunos podem interagir em uma 
superfície sensível ao toque. 

A formação continuada para o uso da lousa digital propicia uma reflexão teórica e prática, embasada pelo 
planejamento pedagógico, a fim de possibilitar aos professores o reconhecimento deste recurso, como 
apropriado para o desenvolvimento de conteúdos interativos para os diferentes componentes 
curriculares, conhecendo as diferentes possibilidades de interação com os recursos instalados no 
computador e na lousa digital. 

Proinfo Integrado 

O ProInfo Integrado (Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional) é um 
programa de formação voltado para o uso didático-pedagógico das TMD no cotidiano escolar, articulado à 
distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia 
oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco 
Internacional de Objetos Educacionais. 

Netbooks Educacionais 

Os netbooks são recursos tecnológicos que possibilitam explorar a mobilidade na modalidade 1:1 pelos 
estudantes. A formação continuada visa explorar as potencialidades técnico-pedagógicas do equipamento 
e inseri-lo no cotidiano da sala de aula de forma integrada e contextualizada, oferecendo subsídios teórico-
práticos para que professores se apropriem do sistema operacional, dos softwares disponíveis no netbook 
educacional e dos recursos da internet. Além de apresentar e planejar estratégias de ensino e 
aprendizagem integrando os recursos tecnológicos disponíveis no netbook com os conteúdos curriculares. 

Semana de Tecnologias – SEMATEC 

A SEMATEC (Semana de Tecnologias) possibilita o desenvolvimento de um conjunto de oficinas para 
trabalhar o uso pedagógico de diferentes ferramentas e dispositivos tecnológicos, colocando os 
profissionais da educação em uma verdadeira imersão digital. 

Para que as tecnologias tragam contribuições ao dia a dia dos professores é necessário conhecer suas 
funcionalidades, visando explorar suas potencialidades. As oficinais proporcionam adquirir 
conhecimentos técnicos no trato com diferentes recursos tecnológicos, explorando a tecnologia digital de 
modo a agregar novas linguagens e metodologias ao processo de ensino-aprendizagem. 

Gincana Virtual 

A Gincana Virtual tem por objetivo estimular os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1.º 
ao 5.º ano), em conjunto com seus professores, para o desenvolvimento de ações de cidadania aliadas ao 
uso das TMD, gerando com isso transformações positivas na escola e em sua comunidade. Divididos em 
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equipes professores e estudantes de cada escola participante recebem orientações e formações on line, 
para realizarem os desafios propostos, utilizando as diversas tecnologias disponíveis nas escolas, como 
computadores, internet, netbooks educacionais, entre outros. 

Como o principal objetivo é promover a cidadania, os temas já propostos na Gincana Virtual foram: 
“Grafite a Arte das ruas” (2013), “Mobilidade Urbana” (2014), “Bullying não é brincadeira” (2015) e 
“Valores olímpicos e paraolímpicos: leve para sua vida, amizade, excelência, coragem, respeito, inspiração, 
determinação e igualdade” (2016).  

 

3.INTEGRAÇÃO COM OUTROS DEPARTAMENTOS E COORDENADORIAS 

Partindo da premissa de que as TMD precisam ser integradas de maneira contextualizada às práticas 
escolares, a SME também passou a organizar o processo formativo buscando uma maior integração entre 
os departamentos e coordenadorias, procurando apresentar as possibilidades de trabalho com as TMD de 
maneira articulada. 

Dentre as principais ações pode- se destacar as seguintes: 

a) Departamento de Educação Infantil - curso Conectando Linguagens na Educação Infantil: esta ação tem 
como público participante pedagogos, professores e educadores das turmas de Pré e Maternal III, dos 
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e, por objetivo orientar os profissionais para que, no 
desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, incluam os diferentes recursos tecnológicos 
(computadores e tablets), fazendo a interação com o currículo, favorecendo a construção do 
conhecimento. Este processo formativo visa também orientar professores e educadores para o uso de 
softwares educativos e de autoria e, recursos áudio visuais para produção de atividades relacionadas ao 
trabalho desenvolvido nas diferentes áreas de formação humana, bem como o planejamento e a avaliação 
de ações voltadas ao uso destes recursos com as crianças. 

b) Departamento de Ensino Fundamental – Componentes Curriculares: esta proposta formativa tem por 
objetivo apresentar aos profissionais da educação, diversas possibilidades de utilização das tecnologias 
para o desenvolvimento dos conteúdos dos diferentes componentes curriculares. Para tanto, é proposta 
uma ação integrada entre os Departamentos de Ensino Fundamental e Tecnologia e Difusão Educacional, 
para que  nos cursos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação 
Física e Ensino Religioso, a Gerência de Tecnologias Educacionais apresente possibilidades de integração 
de diversos recursos tecnológicos (computadores, internet, lousas digitais, netbooks educacionais, etc.) 
para o desenvolvimento dos conteúdos dos  componentes curriculares, apresentando propostas que 
possam ser aplicadas no cotidiano escolar em benefício da aprendizagem dos estudantes. 

c) Programa de Formação Integrada (PROFI) aos professores da SME: participação no PROFI professores, 
destinado à formação das formadoras dos 10 Núcleos Regionais da Educação, responsáveis em planejar e 
implementar a formação continuada dos professores e pedagogos da RME, em 2016.  

A participação da Gerência de Tecnologias Educacionais, durante todo esse processo formativo que 
ocorreu de fevereiro a outubro de 2016, foi fundamental para apresentar propostas de integração das 
TMD à prática pedagógica, por meio de sequências didáticas, de maneira articulada aos conteúdos 
desenvolvidos no PROFI, além de compartilhar subsídios teóricos, pedagógicos e metodológicos atrelados 
ao uso prático dos recursos apresentados.  

d) Programa de Formação Integrada (PROFI) aos gestores da SME: o papel do gestor da unidade 
educacional na integração das TMD à prática de sala de aula é essencial. Cabe ao gestor prover meios de 
otimizar os recursos disponíveis na unidade para que os professores possam utilizá-los. 

Assim, a Gerência de Tecnologias Educacionais promoveu momentos de reflexão/formação às chefes dos 
Núcleos Regionais de Educação (NREs) e gestores das escolas de cada Núcleo, subsidiando teoricamente e 
sugestionando a elaboração de um Plano de Ação a fim de evidenciar medidas a serem tomadas para 
potencializar o uso das TMD em suas unidades educacionais. 

e) Coordenadoria de Políticas Educacionais para Jovens e Adultos (COPEJA) – curso Tecnologias na EJA: 
Estratégias de Ensino-Aprendizagem: este curso tem por público os profissionais atuantes na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e visa ofertar à formação continuada para o uso de tecnologias em sala de aula, a 
fim de promover a reflexão sobre a prática docente e a utilização das tecnologias no desenvolvimento dos 
conteúdos do currículo da EJA, nas diversas áreas do conhecimento.     
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f) Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais (CANE): esta formação destina-se aos 
professores que atuam nas salas de recursos multifuncionais2, nas escolas especiais, classes especiais, 
CMAES, atendimento pedagógico domiciliar e atendimento hospitalar da RME de Curitiba, formadores de 
NRE e SME, e visa promover práticas inclusivas e possibilitar aos profissionais que trabalham com pessoas 
com deficiências o conhecimento de novos recursos de Tecnologia Assistiva (TA)3, levando-as a 
desenvolver maior autonomia, qualidade de vida e inclusão, por meio da ampliação de sua comunicação e 
habilidades de aprendizado. Alguns dos recursos digitais utilizados nestas formações foram: 
Acessibilidade nos Sistemas Operacionais e Recursos de T.A; Leitor de Tela NVDA, Ampliadores de Tela, 
RoboBraille, Braille Virtual e Braille Translator; Sistema Mecdaisy e Bibliotecas Digitais com Livros 
Falados; entre outros. 

 

3.1.CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA – PROFUNCIONÁRIO 

Programa destinado em especial aos servidores da equipe técnica administrativa que atuam nas escolas, 
proporcionando aos mesmos uma formação em curso subsequente através do programa Profuncionário 
do Governo Federal. Nessa perspectiva, o curso de Informática Básica tem por objetivo contribuir para o 
desenvolvimento de competências relativas à compreensão de terminologia básica de informática de 
modo a promover um melhor aproveitamento dos conteúdos trabalhados nos módulos do Profuncionário. 

 

3.2.SEMINÁRIO DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

O Seminário de Tecnologias e Educação tem como objetivo refletir e socializar as práticas docentes 
desenvolvidas pelos profissionais da rede municipal da educação de Curitiba no uso das tecnologias 
digitais em sala de aula. O seminário é dirigido aos profissionais da educação, estudantes, pesquisadores, 
desenvolvedores de softwares e sistemas educacionais e interessados no tema.  

A primeira edição foi realizada em 2014, com a apresentação de 18 trabalhos desenvolvidos pelos 
professores da RME de Curitiba; a segunda edição aconteceu no ano seguinte, ou seja, em 2105, contando 
com a participação de 23 trabalhos; e a terceira edição, ocorreu em 2016 com um total de 22 trabalhos 
apresentados.     

 

3.3.ASSESSORAMENTO NOS NRES E NAS UNIDADES EDUCACIONAIS 

A equipe da Gerência de Tecnologias Educacionais também realiza formações in loco, visando atender à 
necessidade específica de cada unidade educacional e/ou NRE em relação à utilização dos recursos digitais 
no contexto educacional.   

 

3.4.SEP NAS ESCOLAS/CMEI 

De 2013 a 2016 a Gerência de Tecnologias Educacionais promoveu a Semana de Estudos Pedagógicos para 
diversas unidades da rede municipal de ensino (escolas e CMEI), visando promover a formação dos 
profissionais para a utilização, integração e apropriação das tecnologias digitais. 

  

                                                 
2 Conjunto de equipamentos de informa tica, mobilia rios, materiais pedago gicos e de acessibilidade para a organizaça o 
do espaço de atendimento educacional especializado, escolas pu blicas de ensino regular 
(http://portal.mec.gov.br/pnpd/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17430-
programa-implantacao-de-salas-de-recursos-multifuncionais-novo). 
3 Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social (Comitê de Ajudas Técnicas - 2006). 

http://portal.mec.gov.br/pnpd/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17430-programa-implantacao-de-salas-de-recursos-multifuncionais-novo
http://portal.mec.gov.br/pnpd/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17430-programa-implantacao-de-salas-de-recursos-multifuncionais-novo
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4.CURSO TECNOLOGIAS E MÍDIAS DIGITAIS: DESAFIOS PARA O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 
CURRICULAR NO CONTEXTO DA CIBERCULTURA 

Este curso teve por objetivo fundamentar e sensibilizar o pedagogo quanto ao seu importante papel na 
integração das tecnologias à prática pedagógica. Desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), contou com a contratação do professor Dr. Ricardo Antunes de Sá para mediar os 
encaminhamentos. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola contemporânea necessita acompanhar as transformações sociais, políticas, tecnológica, culturais 
e científicas para não se tornar obsoleta e descontextualizada. A inserção das tecnologias e mídias digitais 
no contexto educacional demanda processo de integração ao currículo escolar. Isto pode se dar por meio 
de projetos pedagógicos que contemplem a utilização das tecnologias e mídias digitais no 
desenvolvimento do processo de ensino e na aprendizagem; na construção da autonomia intelectual do 
aprendiz; no desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico, a fim de formar cidadãos preparados 
para o mundo complexo contemporâneo (PEREIRA, 2011). 

À escola contemporânea precisa estar cada vez mais integrada às práticas de utilização das tecnologias e 
mídias digitais para poder cumprir seu papel de Estado, que é a garantia de oportunidade de formação 
qualificada às novas gerações. Garantir, ainda, o acesso à democratização da informação e do 
conhecimento a fim de possibilitar a inclusão de todos/as com vistas ao fortalecimento da democracia. 

O trabalho de formação continuada para utilização, integração e apropriação das tecnologias digitais à 
prática pedagógica que vem sendo desenvolvido pela SME, objetiva contribuir para que a escola pública 
esteja em sintonia com a complexidade da sociedade contemporânea. 
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Capítulo 6 
Avaliação do uso da tecnologia como ferramenta 
pedagógica em uma escola na cidade de Manaus-AM. 
 

Eliomara da Costa Cruz 

Itaní Sampaio de Oliveira 

 

Resumo: Com a disseminação dos recursos tecnológicos em todas as esferas da 

sociedade e a utilização cada vez mais intensa como ferramenta de comunicação 

principalmente pelos jovens, torna-se necessário a expansão da aplicação desses 

recursos como forma de auxílio no ensino-aprendizagem. Existem várias ferramentas 

audiovisuais que podem estimular o processo cognitivo de aprendizagem, nas quais 

levam à uma maior interação entre professor e aluno. Dessa forma, este trabalho tem 

como objetivo a utilização dos recursos tecnológicos para dinamizar o ensino no âmbito 

escolar e para isso, foi utilizada como metodologia de pesquisa, referências 

bibliográficas e entrevistas através da aplicação de questionário fechado e impresso 

para 40 alunos do 9° período do ensino fundamental da Escola Alfa em Manaus, para a 

obtenção de dados em uma análise quali-quantitativa. De acordo com os resultados 

analisados pelas respostas dadas à aplicação do questionário, observa-se que a escola 

possui recursos físicos (laboratório de informática, data show, rede wifi), os professores 

utilizam recursos tecnológicos em sala de aula, os alunos fazem uso da internet para 

elaboração de trabalhos acadêmicos, porém, esses recursos ainda são pouco utilizados 

como metodologia pedagógica corriqueira. Assim, conclui-se que a tecnologia influencia 

fortemente no trabalho escolar proporcionando uma mudança na utilização de práticas 

pedagógicas, como por exemplo, a utilização de recursos tecnológicos no processo 

educativo desde as séries iniciais, visto que os próprios alunos almejam vivenciar essa 

realidade educacional, ampliando assim, o conhecimento dos alunos e revolucionando a 

educação, pois, explorará todas as possibilidades que o mundo virtual tem a lhes 

oferecer.  

 

Palavras-chaves: Tecnologia. Interatividade. Aprendizagem. 
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1.INTRODUÇÃO  

Toda metodologia utilizada desenvolvida para o ensino-aprendizagem tem como base a concepção sobre 
como o homem aprende, pois, a didática é o ponto de partida para consolidação desse processo, seja ela 
iniciada pela teoria ou pela prática.  

Segundo Paraná (2008), através das mídias tecnológicas se pode construir diversas práticas pedagógicas a 
fim de valorizar o processo de produção de conhecimentos. Assim, nos dias de hoje vivemos em uma 
sociedade marcada pelos avanços tecnológicos, pois, conforme Silva (2006), a interatividade é vista como 
“o espírito de um novo tempo, uma revolução na comunicação”, aproximando assim, tanto interação 
quanto interatividade ao universo da comunicação, muito mais que da informática.  

Conforme Tarouco (2003), a tecnologia educacional e de comunicação atual permite criar material 
didático usando multimídia com interatividade que tornam mais efetivo os ambientes de ensino–
aprendizagem apoiado nas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TIC’s.  

Cardoso (2007), afirma que a evolução tecnológica trouxe para educação novas possibilidades de 
informação e conhecimento, ou seja, novos processos educacionais utilizando a multimídia como 
estratégia diferenciada na elaboração do conteúdo, combinando e interligando com outras ferramentas 
didáticas (som, imagem, texto); permitindo novas possibilidades de ensinar pelo professor e aprender 
pelo aluno.  

Sendo assim, estimulam-se as diversas habilidades dos alunos através da utilização do audiovisual, de 
forma inter e transdisciplinar a fim de atingir as competências atitudinais, procedimentais e conceituais.  

Para Marques e Caetano (2002) “a utilização da tecnologia cria uma nova dinâmica pedagógica interativa 
que, se inserida num projeto pedagógico sólido, contribui para a formação dos alunos”, assim, o uso das 
tecnologias em sala de aula quando bem implementadas, poderão mudar a relação entre aluno, professor e 
escola.  

Dessa forma, torna-se essencial a utilização desses recursos como forma de otimizar e dinamizar o ensino-
aprendizagem, por isso, objetiva-se com essa pesquisa estimular a aprendizagem do discente através do 
uso de tecnologias voltadas ao cotidiano escolar de forma interdisciplinar e lúdica, de maneira a tornar as 
aulas mais atraentes, incentivar a socialização e ampliar o conhecimento.  

Gambarra (2007) afirma que, nesse novo cenário, os professores precisam ser criativos e inovadores para 
que as práticas pedagógicas não reproduzam o ensino tradicional.  

 

2.METODOLOGIA  

O desenvolvimento deste teve como base os procedimentos descritos por Creswell (2007), com pesquisas 
bibliográficas buscando fontes secundárias, como: textos escritos e entrevistas através de questionário 
fechado e impresso para a obtenção de dados. 

Dessa forma, a investigação foi realizada a partir de uma abordagem qualitativa e quantitativa conforme 
Minayo (2011) através de questionários semiestruturados e da análise das narrativas dos sujeitos da 
pesquisa, que incluem 40 alunos do 9° período do ensino fundamental da Escola Alfa em Manaus, 
localizada na Zona Sul.  

Assim, a presente pesquisa foi realizada no dia 07 abril de 2015, onde os alunos foram orientados a 
responder a 10 questionamentos com 03 opções de respostas: sim, não ou desconhece; de maneira livre e 
espontânea, conforme Figuras 01 e 02.  
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Figuras 01 e 02: Alunos respondendo o questionário de forma livre e espontânea. 

Fonte: Própria (2015) 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com as respostas dadas às questionamentos realizados (Tabela 01), com relação à opinião dos 
alunos quanto ao uso das tecnologias em sala de aula, 80% são a favor do uso das tecnologias digitais na 
escola, 90% acreditam que a aula fica mais interessante, pois 80% afirmam que facilita a aprendizagem e 
que não compromete o conteúdo ministrado pelo professor e assim, 50% acredita que aproxima mais a 
relação entre aluno e professor e segundo 75% dos alunos essa prática pode transformar o processo 
educativo.  

Em relação à infraestrutura oferecida pela escola, foi observado através do questionário que, 60% dos 
alunos afirmaram que todas as salas possuem data show e que os professores usam computador em sala 
de aula; e ainda, 100% conhecem o laboratório de informática e ressaltam que não há videoteca.  

Vale ressaltar que uma pequena parcela dos alunos ainda não tem uma opinião formada sobre o uso das 
tecnologias na educação, por desconhecimento sobre o assunto. 

 

Tabela 01: Resultados das respostas dadas aos questionários aplicados. 
 

 

Dessa forma, observa-se que apesar da existência de infraestrutura que possibilite a utilização das 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TIC’s, não há aplicação destas em práticas 
pedagógicas de forma dialógica, pois o professor continua no processo tradicional de ensino e os próprios 
alunos anseiam por utilizadas ferramentas tecnológicas nas suas atividades escolares.  

De acordo com a pedagoga da escola “o avanço tecnológico força os profissionais a estarem cada vez mais 
conectados com o mundo, especialmente os professores, tendo que abandonar antigas práticas de ensinar 
e buscar condições favoráveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem”.  
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Brandão (2002), pontua que “no mundo transformado pela tecnologia mais do que nunca a educação deve 
estar apoiada na busca de alunos e professores inventivos e criativos, capazes de preconizar uma 
sociedade melhor”.  

 

4.CONCLUSÃO  

Concluímos que a escola precisa dar espaço para o uso da tecnologia, desde que seja utilizado 
pedagogicamente e assim construir o conhecimento; promover a aprendizagem com aulas atraentes e 
inovadoras.  

Uma das propostas é trabalhar a tecnologia no cotidiano do aluno, em vez de estudar os mapas impressos 
em papel porque não usar o Google Earth; trabalhar a escrita do aluno quando o mesmo enviar e-mail ao 
professor; estudar ciências e/ou literatura através da criação de vídeos, relatar casos da atualidade via 
fotos criando uma exposição.  

Por fim, devemos estimular a reflexão dos educandos através de novos processos de aprendizagem.  
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Capítulo 7 

 

Educação e as novas tecnologias digitais: Uso 
pedagógico do aparelho celular no curso de pedagogia  

 

Danilo Pinto Santos  

Rutileia Carvalho Xavier Pinho 

 

Resumo: As análises indicam que há relevância no pedagógico do aparelho celular para a 

inovação do ensino e a aprendizagem na formação de professores, no Curso de 

Pedagogia. Contudo, os resultados apontam que nem todos os docentes estão 

preparados para a inclusão dessa nova mídia digital em sua prática pedagógica. Sendo 

usada de forma apropriada, as novas tecnologias tornam-se uma maneira eficaz de 

aproximação e acompanhamento facilitador do desenvolvimento dos acadêmicos, na 

contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Educação, Tecnologias Digitais, Formação de Professores. 
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1.INTRODUÇÃO 

Este estudo constituiu-se no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de graduação do curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia do Campus Universitário de Miracema do Tocantins da Universidade 
Federal do Tocantins-UFT, e apresenta-se em um estudo de caso sobre o uso pedagógico do aparelho 
celular em sala no Curso de Pedagogia do Campus Universitário de Miracema do Tocantins da 
Universidade Federal do Tocantins-UFT.  

O tema da pesquisa é sobre a educação e novas tecnologias digitais e sua delimitação está pautada no uso 
pedagógico do aparelho celular no Curso de Pedagogia do Campus de Miracema-TO. A pesquisa objetivou 
compreender os processos de ensino aprendizagem propiciados pelo uso pedagógico do aparelho celular, 
entre docentes e estudantes no Campus Universitário de Miracema da Universidade Federal do Tocantins, 
por intermédio de estudo de caso no Curso de Pedagogia.  

A pesquisa tomou a forma de estudo de caso que pretendeu explicitar o uso das novas tecnologias digitais 
no curso de pedagogia, ou seja, na formação de professores que atuarão numa sociedade contemporânea 
que está cada vez mais mediada por tecnologias de informação e comunicação. Essa pesquisa 
desenvolveu-se no Curso de Pedagogia do Campus Universitário de Miracema do Tocantins da 
Universidade Federal do Tocantins/UFT, cujos dados foram coletados no período de 01/03 a 15/03 de 
2018, com a participação de seis docentes do colegiado e de dezoito acadêmicos do 8º período noturno do 
semestre 2017/2 que estavam cursando o componente curricular ‘‘Educação e Tecnologias.’’ 

O Curso de Pedagogia busca formar profissionais de educação autônomos e cooperativos, capazes de 
pensar, investigar, decidir, planejar, realizar e avaliar ações educacionais em várias instâncias e níveis e 
seu objetivo é formar profissionais preparados para responder às diferenciadas demandas educativas da 
sociedade contemporânea atuando em uma complexa gama de atividades.  

A partir da Resolução CNE/CP n.1 de 15 de maio de 2006, o Curso de Pedagogia passou por uma profunda 
reformulação e o egresso de pedagogia atuará nas seguintes áreas Escolar: docência na Educação Infantil, 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do curso de Ensino Médio na 
modalidade Normal, assim como em Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, além de 
em outras áreas nas quais conhecimentos pedagógicos sejam previstos. 

Para delinearmos essa pesquisa delimitamos o problema com o seguinte questionamento: como se dá o 
uso pedagógico do aparelho celular no processo de ensino aprendizagem, no Curso de Pedagogia do 
Campus de Miracema-TO?  

E para buscarmos essa resposta traçamos três objetivos específicos: 

 Conhecer a trajetória histórica e cultural das tecnologias e das novas tecnologias educacionais no 
processo educativo, em especifico o uso do aparelho celular como ferramenta pedagógica em sala de aula. 

 Verificar no processo de formação de professores fatores que contribuem na apropriação do uso e 
manuseio das novas tecnologias educacionais. 

 Descrever como se dá o uso pedagógico do aparelho celular, no caso do Curso de Pedagogia do 
Campus de Miracema-TO. 

Entretanto o objetivo principal desta pesquisa, não se atém em descrever a relevância do aparelho celular 
em sala de aula, mas de conhecer a utilização dessa ferramenta tecnológica no processo de ensinagem no 
âmbito acadêmico. Nesse contexto, este trabalho abordará as facilidades da utilização do aparelho celular, 
quais as vantagens e se existem viabilidades para a presença e manuseio deste, ora amigo e ora “vilão” do 
trabalho de sala de aula.  

Assim sendo, a sala de aula é considerada um espaço coletivo de conhecimento, interação e troca de 
saberes. Vivemos numa sociedade dinâmica e de informação e não há como negarmos a presença da 
tecnologia digital no cotidiano das crianças, adolescentes, adultos e idosos. E essa inovação tecnológica, de 
certa forma pode impactar diretamente na no processo educacional e na relação professor/aluno, de 
maneira positiva e/ou negativa dependendo do contexto ao qual estão inseridos os sujeitos de 
conhecimento. 
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Para a elaboração deste trabalho aportamos em autores que dialogam sobre esse estudo Kenski (2003) e 
(2007); Brugnolo (2017); França (2010); Filho (2010) e Mercado (1998). Dentre outros amparos legais e 
textos extraídos da internet que abordam assuntos inerentes ao tema em estudo. 

A relevância deste trabalho está atrelada a dois eixos: o primeiro de conhecer como se dá a interação do 
uso pedagógico do aparelho celular entre docentes e acadêmicos, no processo ensino e aprendizagem. E 
reconhecer, divulgar e demonstrar a possibilidade e necessidade de um processo contínuo e dinâmico de 
educação ao longo da vida, focado na dinâmica das novas tecnologias digitais e seus impactos positivo e 
negativo no processo de formação do ser humano na sociedade virtual residindo aí à centralidade da 
justificativa social dando visibilidade a uma área educacional que está sendo um desafio para o trabalho 
docente.   

Na perspectiva pessoal, o interesse pelo tema é fruto das observações surgidas a partir do processo 
formativo, inclusive nas atividades de estágio supervisionado e no decorrer da participação em disciplinas 
na graduação. Além disso, a opção justifica-se pela intenção de compreender com mais profundidade como 
se dá as práticas pedagógicas dos docentes acerca do uso das novas tecnologias no processo educacional.  

A escolha do tema “Educação e novas tecnologias digitais” despertou uma questão de saber como é visto o 
uso do celular na sala de aula pelo professor do curso de Pedagogia, se o utiliza como recurso didático e se 
aproveita essa ferramenta que o aluno já traz de casa, no seu processo de ensino e aprendizagem e a 
intensa presença da tecnologia no dia a dia dos jovens – uma geração que já nasceu conectada com o 
mundo virtual – e os impactos que esse novo perfil de aluno traz ao ambiente escolar lança o desafio para 
escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino. Sabemos que 
lutar contra essa inovação tecnológica, não é mais visto como uma opção. 

Diante do contexto vivenciado pelos docentes, a respeito do uso das tecnologias na Universidade, e após 
analisar várias temáticas dentro do contexto educacional, surgiu o interesse de investigar como as 
tecnologias estão sendo utilizadas na formação dos futuros pedagogos e pedagogas.  

Afinado com a Resolução CNE/CP nº1 de 15 de maio de 2006 que estabelece as diretrizes para o curso de 
Pedagogia-Licenciatura, propõe disciplinas e outras oportunidades educativas que visam à formação de 
professores fundamentada no pensar crítico e orientadas “à formação humana e inseparável da clareza de 
que a ação educativa envolve pessoas e na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão.”. (p. 
37). A formação acadêmica perpassa pela tríade da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão 
em que esses também são elementos fundamentais do binômio indissociável, teoria e prática.  

Dentre outras disciplinas ofertadas na matriz curricular do curso de pedagogia está a Educação e 
Tecnologias que tem oportunizado aos discentes um desenvolvimento educacional focado no processo 
dinâmico da sociedade do conhecimento, com base em sua ementa podemos citar o rol de conteúdos 
trabalhados na disciplina: conceito de tecnologia; as novas tecnologias da comunicação, informação e as 
principais redes sociais: introdução e formas de se trabalhar em sala de aula (Blogs Educativos, Facebook, 
WhatsApp e demais redes sociais); a utilização da internet para pesquisas, links relacionados à Educação; 
recursos tecnológicos e o processo de ensino-aprendizagem; a utilização da mídia como instrumento 
didático-pedagógico; a influência da TV nos processos escolares; Educação à Distância: princípios, 
métodos e organização pedagógica da Educação à Distância. 

A formação do professor para atender às novas exigências originarias da ‘‘cultura informática’’ na 
educação precisa refletir esses mesmos aspectos.  O mais importante deles é sem dúvida, a percepção de 
que a atualização permanente é condição fundamental para o bom exercício da profissão docente.  

Kenski (2003), isto é, o profissional que trabalha na educação deve procurar estar sempre em busca de 
novos saberes, o que é chamado atualmente de formação continuada, pois o conhecimento está sempre em 
desenvolvimento e não se encontra pronto e acabado.  

Humberto (1996) apud Kenski (2003): ‘‘Nós precisamos de uma forma nova de competência crítica, uma 
arte ainda desconhecida de seleção e decodificação da informação, em resumo uma sabedoria nova.’’ 
Desenvolver a consciência crítica e fortalecer a identidade das pessoas e dos grupos são desafios atuais a 
ser enfrentados por todos nós. 

“Estamos no século XXI, não tem como dar aula como há 10 anos”, diz Gláucia Brito, professora do 
departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e especialista em 
Tecnologia na Educação. Para ela, a escola está atrasada, os jovens são outros e os professores precisam se 
transformar para seguir essa mudança. 
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Portanto, faz-se necessário uma ampla discussão e reflexão sobre a prática pedagógica desenvolvida na 
sala de aula, que com a utilização das mídias pode-se obter uma aprendizagem significativa. O professor 
deve estar em constantes transformações, se atualizando em todos os aspectos que envolvem a educação 
como um todo.  

Perrenoud (2000) apud Oliveira (2009), “mais que ensinar, trata-se de fazer aprender (...), concentrando-
se na criação, na gestão e na regulação das situações de aprendizagem”.  

O desafio de usar a tecnologia a favor do ensino vai muito além do que usar o computador e o tablet em 
sala de aula, os professores necessitam estar capacitados para auxiliar, orientar e interagir com os alunos 
em sala de aula. Os celulares são parte indissociável dos jovens de hoje, e tratá-los como um obstáculo, 
diante dos benefícios que os smartphones podem trazer, já não faz mais parte da realidade. Eles podem 
ajudar nas pesquisas, nas avaliações, na gestão e em testes. Várias escolas no Brasil e no mundo já 
aderiram ao uso do celular como ferramenta pedagógica em sala de aula, e perceberam resultados 
positivos do uso dessa ferramenta. 

 

2.METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho foram utilizados os seguintes tipos de pesquisa: quanto à natureza, a 
pesquisa é acadêmica; quanto aos objetivos esses foram desenvolvidos através da pesquisa descritiva e à 
abordagem das informações buscou-se a pesquisa qualitativa com enfoque na corrente filosófica da 
fenomenologia. 

A pesquisa qualitativa fenomenológica busca os significados e a interpretação dos fenômenos, uma 
pesquisa pautada nessa corrente filosófica objetiva, segundo Triviños (2006, p. 42-43) “[...] a noção de 
intencionalidade. Esta intencionalidade é da consciência que sempre está dirigida a um objeto. Isto tende a 
reconhecer o princípio que não existe objeto nem sujeito [...]”. Essa intencionalidade é a ideia fundamental 
da fenomenologia em que o objeto ou o sujeito não se configuram como a centralidade dos estudos, mas o 
fenômeno. 

Os procedimentos metodológicos foram basEADos na revisão de literatura fundamentada na educação e 
tecnologias, e na formação de professores. Também foram analisados livros e artigos que discutem as 
questões das tecnologias educacionais e a formação de professores para lidarem com as novas tecnologias, 
especificamente, com as novas tecnologias digitais.  

Para nortear a pesquisa bibliográfica se fez necessário estabelecer duas questões interrogativas: De que 
forma os professores estão utilizando a tecnologia no processo de ensino e aprendizagem de seus alunos?  

Os professores estão utilizando os aparelhos celulares com caráter pedagógico nas Universidades? 

O referencial constou de pesquisas em livros disponíveis em bibliotecas físicas e repositórios digitais de 
dissertações na internet e artigos em revistas cientificas. Para selecionar as obras foram utilizadas as 
palavras-chave: educação e tecnologia; formação de pedagogos; tecnologias educacionais; tecnologias 
digitais; celular e sala de aula; aula e multimídia; mídia e educação; educação superior e multimídia.   

A pesquisa bibliográfica orienta o pesquisador na busca de conhecimentos já pesquisados e catalogados, 
para essa etapa foram abordadas obras relevantes aos temas:  

 Brugnolo (2017) que discute sobre o desafio de usar a tecnologia a favor do ensino. 
 França (2010) que apresenta como o uso da tecnologia na sala de aula impacta na relação 
professor e aluno.   
 Filho (2010) que discorre sobre as novas tecnologias e a mediação do processo ensino 
aprendizagem na escola. 
 Kenski (2003) e (2007) e que dialoga sobre educação e tecnologias. 

 Mercado (1998) que debate sobre a formação docente e novas tecnologias.  

 Lei n.º 9.394/96, Brasil (1996);   
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A pesquisa documental orientou a fundamentação no estudo de caso, referente às legislações educacionais 
conforme descritas abaixo. 

 Resolução CNE/CP Nº 01/2006 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia. Brasil.  

 Lei nº 10.032/2000 que criou a UFT como Universidade Multicampi abrangendo os sete campi da 
Unitins existentes à época (Arraias, Araguaína, Gurupi, Miracema, Porto Nacional, Palmas e 
Tocantinópolis). 

 O Projeto Pedagógico Político do Curso de Pedagogia, objetivou discutir as concepções político 
epistemológicas vigentes sobre formação do pedagogo, currículo, prática de ensino e estágio e a situação 
no contexto regional da profissão do pedagogo. 

Na pesquisa descritiva que caracterizou o estudo de caso foram elencadas a utilização do uso pedagógico 
do celular em sala de aula, no Curso de Pedagogia do Campus Universitário de Miracema do Tocantins da 
Universidade Federal do Tocantins. 

Gil (2010) aponta que a pesquisa descritiva possui características próprias, o autor afirma que as 
pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno.  

A pesquisa de campo, caracterizada pelo estudo de caso, que descreveu in loco a utilização pedagógica do 
aparelho celular no Curso de Pedagogia do Campus Universitário de Miracema do Tocantins da 
Universidade Federal do Tocantins teve como objetivo conhecer, para poder descrever, o que é próprio da 
abordagem fenomenológica, o uso do aparelho celular para fins pedagógicos.  

Sobre a corrente filosófica fenomenológica, Triviños (2006, p.126-128) afirma que:  

Alguns autores, pensando exclusivamente na pesquisa qualitativa de natureza 
fenomenológica, expressam que ela não se preocupa nem subsidiariamente das 
‘causas’, nem das ‘consequências’ da existência dos fenômenos sociais, mas das 
características deles, já que sua função principal é descrever. [...] (grifo nosso). 
(TRIVIÑOS, 2006, p. 128) 

A descrição é uma característica fundamental na pesquisa qualitativa fenomenológica, as causas e as 
consequências dos fenômenos sociais para essa corrente filosófica, não se configura como centralidade do 
processo pesquisado, mas a acepção exata deles. Para essa etapa, o Curso de Pedagogia do Campus 
Universitário de Miracema da Universidade Federal do Tocantins, em especifico os acadêmicos do 8º 
período noturno e os docentes do colegiado foram os colaboradores no estudo de caso.  

O estudo de caso, segundo Gil (2010, p.57-58) “[...] vem sendo utilizado com frequência cada vez maior 
pelos pesquisadores [...]”, permitindo ações que visam demonstrar o fenômeno de acordo como esse se 
apresenta. Dessa forma o estudo de caso consiste em “[...] descrever a situação do contexto em que está 
sendo feita determinada investigação [...].”  

A pesquisa feita através do estudo de caso proporciona ao pesquisador vivenciar as atividades no foco do 
estudo, de maneira dinâmica e proveitosa, com isso, a coleta de dados se torna mais evidente. Sobre os 
procedimentos técnicos para coleta dos dados foram aplicados os procedimentos próprios da pesquisa 
bibliográfica e de campo, nas etapas que caracteriza o estudo de caso. A pesquisa bibliográfica pode ser 
realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, 
busca-se conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado 
assunto, tema ou problema (CERVO, BERVIAN E SILVA, 2007.) 

A coleta de dados se consolidou por meio da técnica de entrevistas, por intermédio de questionários 
semiestruturados, considerando somente os principais agentes envolvidos no processo ensino-
aprendizagem, ou seja, docentes e acadêmicos.  

Em referência aos cuidados éticos, essa estratégia de coleta de dados corresponde e atende às exigências 
éticas e científicas indicadas na Resolução CNS 466/2012 e 510/2016 que contêm as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e a ética na pesquisa em Ciências Humanas e 
Sociais. 
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Nos procedimentos de coleta de dados, esses foram desenvolvidos a partir da delimitação do universo, dos 
sujeitos e a amostra da pesquisa.  

O local em que a pesquisa foi realizada consistiu no Campus Universitário de Miracema do Tocantins da 
Universidade Federal do Tocantins.  

Os sujeitos colaboradores foram os docentes do colegiado e os acadêmicos do 8º período noturno do 
Curso de Pedagogia. A escolha por essa instituição se justifica devido que o pesquisador é acadêmico da 
instituição e observou que que o aparelho celular já faz parte da vida acadêmica de muitos estudantes e 
alguns docentes ainda possuem uma certa resistência ao uso dessas novas tecnologias em sala de aula.  

O recorte pelos acadêmicos do 8º período, como sujeitos da pesquisa justifica-se por que, esses estavam 
cursando durante a escrita dessa pesquisa a disciplina Educação e Tecnologias que trata da inserção das 
novas tecnologias no universo educacional.  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO (PODENDO INSERIR TABELAS, GRÁFICOS OU FIGURAS) 

A partir da pesquisa realizada com os acadêmicos do 8º período noturno, de Pedagogia e com os docentes, 
apresentaremos as análises dos dados coletados, por intermédio das entrevistas. 

Ao comparar as respostas dos acadêmicos com as dos docentes foi possível observar que, ao deixar de 
desenvolver atividades que possam disseminar o uso do aparelho celular de maneira produtiva em sala de 
aula, e que possa conscientizar o acadêmico do uso correto desse aparelho, a universidade deixa de 
proporcionar mecanismos de ampliação e de apropriação desse novo conhecimento aos sujeitos 
cognoscentes que transitam pela universidade.  

Dos docentes entrevistados, alguns disseram que não estão preparados para a inclusão dessa nova mídia 
digital em sua prática docente, mas podemos ver que muitos já estão tentando melhorar e inovar sua 
prática pedagógica. Ao comparar com os dados obtidos pelos estudantes, eles disseram na maioria das 
vezes, que o aparelho celular quando bem usado, de acordo com o tema da aula, ele se torna uma 
ferramenta útil, e as funções as quais eles mais utilizam é a navegação na rede mundial de computadores e 
as redes sociais, na maior parte para fazerem buscas e pesquisas sobre trabalhos acadêmicos,  

Muitos professores ainda proíbem o uso do aparelho em suas aulas, dizendo que atrapalha e tira a atenção 
dos acadêmicos, desfocando eles do tema da aula, mas que se existissem um curso ou algo parecido eles 
fariam para melhor atender as necessidades dos acadêmicos, no entanto isso revelou que os alunos 
mesmo sem a permissão dos docentes fazem o uso do aparelho em sala de aula, justificando que o 
aparelho é mais rápido para realizar pesquisas e obter informações e notícias quase que de modo 
instantâneo. 

Quando questionados, professores e alunos, se conheciam aplicativos que poderiam ser usados em sala de 
aula, as respostas foram parecidas, disseram em comum os editores e leitores de textos, corretores 
ortográficos, simulados de provas dentre outros também os aplicativos de mensagens instantâneas com 
troca de informações em tempo real, como WhatsApp e o Messenger que são os mais usados pelos dois 
lados, tanto docentes quanto discentes, podendo serem usados de maneira moderada, montando grupos 
de sala de aula, ou muitas vezes grupo de uma matéria especifica.  

Um dos professores que se dispôs a responder o questionário, todo semestre, ele cria um grupo de 
whatsapp para sua aula, e não o grupo da classe, sendo ele o único administrador, podendo assim 
controlar quem entra ou sai desse grupo, diariamente ele passa recados, notícias do mundo acadêmico, 
trabalhos e proposta de atividades para seus discentes que estão no grupo, o professor também leva uma 
mini caixa de som e executa diálogos em outros idiomas para que seus alunos aprendam pronunciar 
corretamente algumas palavras, o celular dele é muito moderno e tem acoplado nele um pequeno projetor, 
fazendo com que ele nem precise buscar o da instituição de ensino no qual trabalha. Os professores 
mesmo encontrando dificuldades nessa adaptação do aparelho smartphone em sua prática docente, 
disseram em sua maioria que o celular pode ajudar no processo de ensino aprendizagem.  
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Os acadêmicos ao serem questionados também responderam que sim, desde que seja de maneira 
supervisionada, e de modo voltado para os assuntos estudantis, essa ferramenta se torna muito eficaz e 
mais rápida que o computador, por ser um equipamento que 99% dos acadêmicos têm acesso, ele também 
trabalha com funções antes só do ‘’PC’’, como pacote office que é responsável pelos programas do Word, 
PowerPoint e Excel, também como leitores de arquivos PDF, e também função como câmera é muito útil 
nas salas de aulas.  

Dessa forma, com funções atraentes que os acadêmicos já possuem, o aparelho smartphone quando bem 
usado se torna uma ferramenta pedagógica muito dinâmica e mais bem-sucedida.  

 
Pesquisa realizada com os acadêmicos: 

Fonte: pesquisa de campo.  

 

Fonte: pesquisa de campo.  
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Pesquisa realizada com Docentes: 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

Fonte: pesquisa de campo.  

 
4.CONCLUSÕES 

Contemporaneamente, estamos vivendo um novo momento tecnológico. As ampliações das possibilidades 
de comunicação e informação, por meio de equipamentos como o telefone (Celular), a televisão e o 
computador alteram nossa forma de viver e de aprender na atualidade. Ou seja, percebe-se que o 
conhecimento atual se torna complexo e exige flexibilidade tanto por parte das instituições de ensino, 
quanto da sociedade. 

Sem dúvida, a tecnologia também é essencial para a educação. Ou melhor, a educação e as tecnologias são 
indissociáveis. Segundo o dicionário Aurélio, a educação diz respeito ao ‘‘processo de desenvolvimento da 
capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor 
integração individual e social’’. 

E, para que isso ocorra é preciso que conhecimentos, valores, hábitos, atitudes e comportamento do grupo 
sejam ensinados e aprendidos, ou seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as tecnologias que 
estão na base da identidade e da ação do grupo, e que se faça o uso delas para ensinar as bases dessa 
educação.  

Não há dúvidas de que as novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram mudanças 
consideráveis e positivas para a educação, nessa perspectiva, não resta apenas aos alunos a aquisição de 
conhecimentos operacionais para poder desfrutar das possibilidades interativas com as novas tecnologias.  

Evidentemente o impacto das novas tecnologias reflete de maneira ampliada e exige sobretudo uma 
reflexão sobre a escola e/ ou ensino que ela oferece. Sobre as formas de avaliação da aprendizagem e do 
próprio processo pedagógico em ação. 
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Durante a construção desse trabalho foi possível perceber que aos poucos, as tecnologias vêm ganhando 
espaço no âmbito escolar e acadêmico, nessa perspectiva o uso do celular tem se tornado uma ferramenta 
de extrema importância no mundo educacional sendo utilizado para mediar conhecimento trocar 
informações e realizar pesquisas relacionadas a educação; como sabemos que isso é um desafio que tem 
modificado a rotina dos educandos e dos educadores. 

Nesse sentido é de fundamental importância que os profissionais estejam preparados para usarem essas 
novas ferramentas como instrumentos pedagógicos em suas aulas, com isso facilitar o aprendizado de 
seus alunos. Pois se for usada de forma correta torna-se uma maneira eficaz de aproximação e 
acompanhamento facilitador do desenvolvimento dos estudantes. Para reforçar essa afirmação (Júlio 
Rockr Neto, 2018 p.19) diz que: (...) quando bem utilizada, a tecnologia aproxima as pessoas e faz a 
diferença a favor do aprendizado. 

Assim, com ênfase no uso dos aparelhos smartphones como ferramenta pedagógica, observa-se que tem 
gerado um desafio complexo que compete uma reflexão, pois exige competência, responsabilidade e uso 
correto que seja vantajoso para interação do processo educativo. Entrando nesse contexto educacional, 
encontra-se o aparelho celular, uma ferramenta que ao longo do tempo ganhou muitas funções uteis, que 
hoje causam certa polemica seu uso no ambiente escolar, especialmente dentro da sala de aula 

A verdade é que a escola enquanto instituição educativa deve estar preparada para inclusão das 
tecnologias e o uso das mesmas, pois é importante estimar o potencial dessa no sistema escolar didático e 
administrativo, também se faz necessário considerar as ampliações da utilização dessas ferramentas no 
processo de ensino aprendizagem e apreciar os critérios para o uso educativo delas. 

Contudo, entendemos que se faz necessário um momento de estudo e organização de atividades escolares 
de modo que o celular não seja apenas um instrumento de entretenimento para os alunos. O celular pode 
ser um recurso didático a ser utilizado em diferentes momentos na escola, desde que conste no 
planejamento do plano de aula do docente e da instituição escolar. Para isso é necessário que o corpo 
docente, a família e a escola comuniquem-se e promovam um trabalho colaborativo. 

O docente precisa ter consciência de que sua ação profissional competente não será substituída pelas 
máquinas. Elas, ao contrário, ampliam seu campo de atuação para além da escola clássica- ‘‘entre muros’’ - 
e de sala de aula tradicional.  

De acordo com Kenski (2003), o professor pode associar-se aos benefícios que essa tecnologia traz 
consigo, pois da mesma forma como conversam com amigos e parentes, as pessoas acessam e recebem 
notícias atualizadas, ou buscam informações especificas por meio dos seus equipamentos digitais. 
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Capítulo 8 

 

Conexão e aprendizagem: O(s) uso(s) dos smartphones 
na educação básica 

 

Adilson Tadeu Basquerote 

Eduardo Pimentel Menezes 

 

Resumo: O estudo visa identificar, que usos os estudantes da Educação Básica fazem dos 

smartphones no ambiente escolar e qual suas percepções sobre estes aparatos 

tecnológicos como como promotores aprendizagem. Trata-se de um estudo de caso de 

natureza qualitativa, com dados obtidos no segundo semestre de 2018, por meio de 

questionário semiestruturado, com três turmas do Ensino Fundamental e duas do 

Ensino Médio de uma escola pública do sul do Brasil e analisados pelos procedimentos 

da análise do discurso. Os dados indicaram, que a maior parcela dos estudantes possuem 

e utilizam os smartphones no ambiente escolar. No entanto, revelou que os acessos 

pouco acontecem no período das aulas, ou nas salas de aula, o que permite inferir, que os 

professores pouco vislumbram o uso destes aparelhos como um recurso pedagógico, 

apesar da escola possuir acesso livre e fluído a internet, durante todo o período. Além 

disso, verificou-se que enquanto os estudantes do Ensino Médio consideram os 

smartphones importantes recursos no processo de ensino e aprendizagem, seus colegas 

do Ensino Fundamental, pouco conjecturam estes aparelhos como promotores de 

aprendizagem. 

 

Palavras Chave: Educação ubíqua, Ensino, Estudantes, Tecnologias móveis, 

Aprendizagem. 
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1.INTRODUÇÃO 

Distintos estudos tem buscado compreender os impactos que as tecnologias móveis têm proporcionado 
nos espaços escolares. Neste sentido, novos desafios são impostos à gestão pedagógica, à formação 
continuada e a organização dos tempos e espaços escolares, condicionados a estas novas formas de 
ensinar e aprender. 

Dentre os embates constantes entre os sujeitos escolares, repousa aqueles relacionados às apropriações 
das tecnologias móveis entre estudantes e professores.  Enquanto os primeiros encontra-se conectados, 
em constante interação, por meio dos dispositivos móveis, os demais, demonstram dificuldades em 
articular suas práticas à estes aparatos. Neste sentido, Moran (2013, p. 32) afirma:  

As tecnologias cada vez mais estarão presentes na educação, desempenhando 
muitas atividades que os professores sempre desenvolveram. A transmissão de 
conteúdos dependerá menos dos professores, porque dispomos de um vasto 
arsenal de materiais digitais sobre qualquer assunto. Caberá ao professor 
definir quais, quando e onde esses conteúdos serão disponibilizados[...]. 
(Moran, 2013, p. 32). 

Sibilia (2012) ao analisar o contexto social imbricado de tecnologias móveis, afiança que as novas 
subjetividades surgiram com os inúmeros aparatos tecnológicos dos nossos tempos e estas, põem em 
descompasso, os sujeitos e os muros escolares. Assim, em um ambiente permEADo por redes, as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) reconfiguram as noções espaço escolar e de 
aprendizagem. Nele, os estudantes criam e produzem redes constantemente, e estas, se alargam para além 
dos espaços formais de ensino. 

Visando avaliar a percepção dos estudantes do Ensino Médio sobre uso na sala de aula de celulares, por 
eles e por seus professores, em uma escola pública estadual de Santa Catarina Basquerote et al. (2018), 
constataram uma frágil aplicação desses aparatos, como um recurso didático. Em contexto semelhante, 
Pereira (2016), analisou o uso do smartphones por estudantes também no Ensino Médio, em uma escola 
pública de Cuiabá, e evidenciou que naquele contexto, o uso pedagógico dos aparelhos é uma iniciativa 
autônoma dos próprios estudantes e que há uma desarmonia entre as percepções deles, dos professores, 
da legislação e da escola. No entanto, não foram encontrados registros de estudos científicos que 
apresentem dados de estudantes do Ensino Fundamental e Médio juntos. Assim, neste contexto, o estudo 
visa identificar, que usos os estudantes da Educação Básica fazem dos smartphones no ambiente escolar e 
qual a suas percepções sobre estes aparatos tecnológicos como promotores aprendizagem. 

 

2.O ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O avanço das TIC mudaram nossa forma de ver, vivenciar e estar no mundo. Consequentemente, elas 
influenciam nas formas de ensinar e aprender. Laborda (2005) defende que a introdução das TIC na 
educação, promove mudanças que refletem no tempo, espaço e nos papéis assumidos pelos diferentes 
atores escolares. Neste sentido, elas introduzem a conectividade como um novo paradigma de 
conhecimento e de possibilidade de novas ações pedagógicas em favor da aprendizagem. 

Ao avaliar o contexto escolar, permEADo por TIC, Santaella (2013, p. 21) defende a ubiquidade da 
educação, ao destacar que ela promove processos de aprendizagem abertos, contínuos, colaborativos, 
integrados ao cotidiano do aprendiz, promovendo a “mobilidade física e mobilidade informacional”. Ou 
seja, relativiza as noções de espaço e de tempo, promovendo o que Lemos (2007) denominou de 
“Territórios Informacionais”, à medida que os estudantes encontram-se na escola (espaço físico), 
navegando na internet (espaço virtual). 

Para Paiva (2015, p. 1) estamos 

[...] irremediavelmente presos às ferramentas tecnológicas em uma relação 
dialética entre a adesão e a crítica ao novo. O sistema educacional sempre se viu 
pressionado pela tecnologia, do livro ao computador, e faz parte de sua história 
um movimento recorrente de rejeição, inserção e normalização. 

Em contexto semelhante, Basquerote et al. (2018), afirmam que entre as mudanças que se entrecruzam ao 
contexto educativo, encontra-se a inserção dos dispositivos móveis de conexão contínua, amplamente 
apoiado nas redes de conexão. Neste sentido, Siemens (2012) sugere a importância da produção centrada 
num ambiente de rede, em especial de caráter cibernético, na qual o conhecimento encontra-se distribuído 



Educação no Século XXI - Volume 31 - Tecnologias 

 
 

 
 

54 

numa rede social de ligações ou conexões. Para o autor, o fenômeno das redes interfere nas formas de 
interação entre pessoas e as informações e, consequentemente, das pessoas com o conhecimento, que 
agora passa a ser dependente da conexão entre os vários intervenientes.  

Dias (2010) defende que estamos condicionados à fluidez promovida pelos permitidos pelos dispositivos 
móveis como notebooks, netbooks, smartphones, tablets, entre outros. Corroborando, Bairral (2018, p. 81) 
afirma que “com eles construímos (in)conscientemente nossas formas de ser, de estar e de nos mover, não 
necessariamente em nossa dimensão corporal física”, naquilo que Covas (2018, p. 55) chama de 
“smartificação do território”. Neste sentido, concorda-se com Santaella (2013, p. 21) quando assegura que 

[...] Agora ao carregar consigo um dispositivo, móvel, a mobilidade se torna 
dupla: uma mobilidade informacional e mobilidade física do usuário. Para 
navegar de um ponto a outro das redes informacionais, nas quais se entra e se 
sai para múltiplos destinos, youtube, sites, blogs, páginas, etc., o usuário 
também pode estar em movimento. 

Assim, qual a situação dos professores frente a esta nova realidade? Parte dos especialistas defende, que 
torna-se relevante capacitá-los para lidar com as novas linguagens tecnológicas, a fim de as utilizarem 
como recursos didáticos. Nesta perspectiva, Basquerote et al. (2018) e Fantin e Rivoltella, (2012) apontam 
que sua integração à educação formal permanecerá como um desafio enquanto os professores não 
vislumbrarem seu uso como uma recurso didático e instrumentalizarem suas práticas pedagógicas 
utilizando-os como uma ferramenta. Na mesma direção, Moran (2013), afirma que a escola precisa se 
reorganizar para torna-se significativa, inovadora e empreendedora. Assim, um dos grandes desafios da 
aprendizagem na contemporaneidade, é que  

[...] As tecnologias móveis, que chegam às mãos de alunos e professores, trazem 
desafios imensos como organizar esses processos de forma interessante, 
atraente e eficiente dentro e fora da sala de aula, aproveitando o melhor de cada 
ambiente, presencial (Moran, 2013, p. 13). 

O estudo de Fantin e Rivoltella, (2012) comprovou que embora já são utilizadas pelos professores na vida 
particular, as tecnologias móveis são modestamente experimentadas na vida profissional, fato que pode 
explicar a permanência da mediação pedagógica centrada em processos transmissivos de informação e 
distanciados de contextos reflexivos de construção do conhecimento. Nas palavras de Freire (2011, p. 12) 
“[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 
construção”.  

 

3.METODOLOGIA 

Por suas características, o estudo configura-se de natureza qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) como um 
Estudo de Caso (YIN, 2001) com dados coletados com 104 estudantes de uma escola pública estadual, do 
Sul do Brasil. Sendo, 63, do Ensino Fundamental (7°, 8°e 9° ano) e 41 do Ensino Médio (1ª e 3 ª série). A 
escolha de turmas de faixa etária entre 12 e 18 anos foi proposital, para perceber se existem variações de 
percepção entre elas e também por que os professores dos diferentes componentes curriculares não são 
os mesmos. Para coleta de dados foi aplicado um questionário semiestruturado (GIL, 1999) composto por 
nove perguntas sobre o uso dos dispositivos móveis no espaço escolar e uma sobre o uso fora deste 
espaço, tendo como referência o segundo semestre do ano letivo de 2018. Os dados coletados foram 
analisados seguindo os procedimentos da Análise do Discurso (ORLANDI, 2003).  

 

4.RESULTADOS 

As tecnologias móveis em provocam tensões nos espaços escolares, à medida que, por próprias 
características de mobilidade, interferem em um contexto historicamente previsível, localizado e 
temporalizado (MORAN, 2013). No entanto, estas mesmas tecnologias possibilitam, novas formas de 
aprendizagem, muito mais colaborativas, flexíveis e centradas no estudante e não no professor. Segundo 
Abreu (2013) os adolescentes possuem afinidade natural com a tecnologia e têm uma habilidade para 
tudo o que é digital, pois cresceram com ela, diferente de seus pais que precisam aprender as novas 
tecnologias digitais. 

Em relação aos sujeitos da pesquisa, todos eles possuem pelo menos um smartphone e a maior parcela 
afirmou trazê-lo para a escola. A Figura 1 compreende o quadro que apresents o total de estudantes por 
série/ano e a variação do uso de smartphones no ambiente escolar 
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Figura 1. Distribuição dos estudantes por série/ano e o uso dos smartphones no ambiente escolar. 

Série/ano 
Total de 

estudantes 
Sempre  As vezes  

3° 18 18 - 

1° 22 18 4 

9ª 15 13 2 

8ª 23 23 - 

7 ª 26 24 2 

 104 98 7 

Fonte: Os autores, 2019. 
 

Ao serem indagados sobre o período em que fazem uso dos smartphones no espaço escolar, 
majoritariamente é o recreio é o momento em que mais os estudantes utilizam os aparelhos, o que denota 
os professores pouco utilizam este recurso pedagógico na sala de aula. O que agrava a situação, é que a 
escola possui wifi livre durante todo o período de aula e eu os estudantes podem fazer uso da internet 
para fins pedagógicos. No entanto, como estes estudantes manuseiam seus aparelhos durante as aulas? 
Com quais finalidades? Nas trocas de sala? Nos intervalos entre as aulas?  

A Figura 2 apresenta o período em que os estudantes utilizam os smartphones no espaço escolar: 

 

Figura 2.  Horários de maior uso dos smartphones pelos estudantes na escola 

Fonte: Os autores, 2019. 

 
Em relação ao período que os estudantes utilizam os smartphones no espaço escolar, os questionários 
apontaram que majoritariamente, o horário do recreio caracteriza-se como o de maior frequência de uso, 
seguido do período antes do início das aulas. Apenas dois estudantes mencionaram que utilizam os 
aparelhos dentro da sala de aula. Em relação ao sites que mais acessam, foram aludidos em primeiro lugar 
as redes sociais, em especial os facebook, whatssapp e Instagran por 73 estudantes, em seguida, os sites de 
jogos, por 25 estudantes e em terceiro lugar apareceu os site de pesquisa, apenas por 6 estudantes. Assim 
assemelhando-se ao estudo de Fantin e Rivoltella (2012), os dados evidenciam que os professores que 
atuam nestas turmas, pouco vislumbram o uso destes aparelhos como um recurso didático, à medida, que 
pouco os inclui em suas práticas pedagógicas. Corroborando, Sibilia (2012, p. 177) argumenta que: 

[...] As crianças e jovens exercem esta devoção de estarem conectados, muitas 
vezes driblando as eventuais proibições das hierarquias escolares; aliás, 
costumam recorrer a essas conexões para sobreviver à chatice que implica ter 
que passar boa parte de seus dias encerrados nas salas de aula, mais 
desesperadamente desconectados que disciplinadamente confinados. 

Outra dado que foi mencionado pelos estudantes, é que raramente utilizam o laboratório de informática 
da escola, o que denota que estes estudantes encontram-se afastados de atividades investigativas no 
espaço escolar, permanecendo a racionalidade técnica em detrimento da científica. A respeito, Sibilia 
(2012) assevera que escola e estudante não estão em sintonia, à medida que a primeira permanece 
analógica e o segundo, dotado de múltiplas linguagens digitais. 
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Os estudantes foram questionados sobre que sites em geral acessam fora do espaço escolar e se utilizam a 
internet como uma forma de obtenção de informações sobre os temas estudados. Os dados evidenciaram 
que as redes sociais apresentam-se como os sites de maior acesso e que demandam maior tempo de 
permanência dos estudantes na internet, seguido dos jogos e apenas em terceiro lugar foram mencionados 
os sites de pesquisa. Destaca-se também que os estudantes por estarem inseridos na rede estadual de 
ensino, possuem acesso ao Aluno Online, uma plataforma onde eles possuem acesso à suas atividades 
acadêmicas na unidade de ensino, como a ficha de chamada, médias, avalições, conteúdos, entre outros. 
Evidencia-se assim, que o acesso fluído à rede mundial de computadores, pouco tem contribuído para 
melhorar os índices de aprendizagem destes estudantes. Além disso, questiona-se se os professores 
incitam estes estudantes a complementar os estudos fora do ambiente escolar. 

O Gráfico 1 representa os principais sites acessados pelos sujeitos da pesquisa fora do ambiente escolar. 

 
Figura 3. Principais sites acessados pelos estudantes fora do ambiente escolar. 

Fonte: Os autores, 2019. 
 

O gráfico anterior atesta que há variação dos sites de acesso entre as diferentes faixas etárias. Por 
exemplo, enquanto os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio acessam muito mais sites de pesquisa 
do que a sétima série. De forma oposta, a sétima série acessa mais os sites de jogos que o terceiro ano do 
Ensino Médio. No entanto, os dados evidenciaram que de forma geral, as turmas dedicam pouco tempo à 
internet para complementar os estudos realizados na escola. Diferentemente dos estudos de Moura 
(2010) que avaliou uso do celular como ferramenta de aprendizagem dentro e fora da sala de aula e que 
constatou que os estudantes incorporaram naturalmente seus próprios celulares nas suas práticas de 
estudo, explorando as várias funcionalidades em diferentes atividades curriculares, realizadas dentro e 
fora da sala de aula, de forma individual e colaborativa, no estudo em tela, isto não foi evidenciado. 

Os questionários explicitaram a percepção dos estudantes sobre o domínio das TIC por parte de seus 
professores. Segundo eles, a maior parcela não possui domínio básico para acessar plenamente estes 
aparelhos e utilizá-los como um recurso pedagógico. Afirmaram que o livro didático apresenta-se como o 
principal recurso utilizado nas aulas. Alguns estudantes mencionaram que os professores utilizam 
esporadicamente o powerpoint, o smartphone para preencher a ficha de chamada ou para colocar uma 
música, o notebooks e o projetor multimídia para projetar um filme, entre outros. No entanto, evidencia-se 
que o uso das TIC sob esta perspectiva, objetiva reproduzir, ilustrar, apresentar, informar, entre outros, 
pouco aproximando-se de práticas investigativas de construção de conhecimento.  Além disso, o 
desenvolvimento da aula permanece centralizada na pessoa do professor e afastando os estudantes de 
processo autorais de construção de conhecimento. 

Questionados sobre a possibilidade do uso dos smartphones auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem, os protocolos dos estudantes variaram significativamente. Enquanto todos os estudantes 
da terceira série do Ensino Médio consideram positivo o uso, o oitavo ano mencionou majoritariamente 
que apenas “as vezes’ ele pode contribuir no ensino e na aprendizagem. Dos 104 estudantes pesquisados, 
apenas um deles (do sétimo ano), mencionou acreditar que estes aparatos não podem contribuir na 
aprendizagem. A Figura 4 apresenta as percepções dos estudantes sobre o uso dos smartphones como um 
recurso auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem. 
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Figura 4.  Percepções dos estudantes sobre os smartphones como auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem. 

FONTE: OS AUTORES, 2019. 
 
 

No que concerne ao contexto da sala de aula, Kenski (2012a) destaca que as atividades didáticas devem 
privilegiar o trabalho em equipe, buscando experimentação e ousadias nos possíveis caminhos de partilha 
de experiências para recriação e a emancipação dos saberes.  Neste sentido, o uso dos dispositivos móveis 
no ambiente escolar podem contribuir para a dinamicidade das aulas e na aprendizagem, à medida que  

[...] rompem com as formas narrativas circulares e repetidas da oralidade e com 
o encaminhamento contínuo e sequencial da escrita e se apresenta como um 
fenômeno descontínuo, fragmentado e, ao mesmo tempo, dinâmico, aberto e 
veloz. Deixa de lado a estrutura serial e hierárquica na articulação dos 
conhecimentos e se abre para o estabelecimento de novas relações entre 
conteúdos, espaços, tempos e pessoas diferentes (KENSKI, 2012a, p.32). 

Ao serem questionados sobre domínio específico dos smartphones como um recurso pedagógico por parte 
dos professores, a maior parte dos estudantes considera que eles ou encontram-se mediamente 
capacitados ou não encontram-se instrumentalizados tecnicamente para utilizar pedagogicamente as 
funções dos aparelhos ou não vislumbram sua prática pedagógica por meio desta ferramenta.  Segundo os 
protocolos, apenas 15% dos estudantes mencionaram que reconhecem em seus professores, 
conhecimentos suficientes para atualizar tal ferramenta com fins pedagógicos. A Figura 4, expressa 
graficamente as proposições dos estudantes. 

 

Figura 4. Percepções dos estudantes sobre a capacidade/habilidade de seus professores usarem o 
Smartphone como ferramenta pedagógica.. 

Fonte: Dados da pesquisa  
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5.CONCLUSÃO 

O estudo identificou, quais os principais usos que estudantes da Educação Básica fazem dos Smartphones no ambiente 
escolar e quais suas percepções sobre estes aparatos tecnológicos como como promotores aprendizagem. Nesse 
sentido, os dados evidenciaram que os estudantes carregam consigo os aparelhos e os utilizam de forma frequente, 
inclusive no espaço escolar.  

Evidenciou-se que a maior parte dos acessos realizados pelos estudantes no espaço escolar, situam-se nas redes 
sociais e em sites de jogos, que de modo geral, pouco contribuem para a aprendizagem dos conteúdos curriculares. 
Embora os dados indicaram que há variação dos usos entre as diferentes faixas etárias e turmas, de forma geral, estes 
estudantes demandam pouco tempo de uso dentro e fora do ambiente escolar, como um recurso para adensar e 
complementar os estudos realizados na escola.  

Constatou-se que os professores pouco utilizam os smartphones e outros dispositivos móveis, como recurso didático, o 
que pode evidenciar que suas práticas pedagógicas encontram-se afastadas de atividades que vislumbram seu uso 
como ferramentas como construtoras de conhecimento. Os protocolos dos estudantes destacaram as TIC, à que o 
professor faz uso, que de modo geral, referem-se a obter uma informação ou um dado atualizado durante a aula, 
projetar um filme, entre outros. Assim sendo, denota-se que as práticas pautam-se na transmissão e reprodução de 
conteúdo e que podem contemplar frágeis atividades investigativas ou situarem-se nos moldes da racionalidade 
técnica. Assim, corrobora com as constatações de Sibilia (2012) quando afirma que os estudantes convivem com 
variados dispositivos eletrônicos e digitais, enquanto a escola permanece centrada em métodos e linguagens 
analógicos. 

Cabe destacar que estudo configura-se como um estudo de caso e que não é possível sua análise ser utilizada de forma 
generalizada e alargada. Concorda-se com Demo (2009), quando defende que é necessário a inserção das TIC de forma 
planejada e crítica, sem superficialidade e modismos. Como bem sinaliza o autor, “o modo de organizar e fazer é que 
decide a qualidade da aprendizagem, mais do que tecnologias simplesmente (DEMO, 2009, p. 7). 

Ademais, questiona-se:  os professores pouco utilizam os smartphones como um recurso pedagógico por falta de 
formação para o uso das TIC? Seria a formação continuada uma das formas de atenuar as disparidades de usos entre 
os estudantes e seus professores? Qual seria o papel da família no acompanhamento do uso dos smartphones pelos 
estudantes no espaço escolar e fora dele? Qual a percepção dos professores sobre esta problemática? Qual o 
posicionamento da equipe gestora à este respeito? Estudos futuros podem elucidar estas questões. 
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Capítulo 9 
 

Aplicação de realidade aumentada móvel para apoio 
ao ensino de crianças 
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Resumo. Inicialmente, sabe-se que a educação é crucial para o desenvolvimento humano. 

Por isso, pesquisadores buscam inovações tecnológicas cada vez mais avançadas a fim 

de melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem da população. Desse modo, a 

aplicação da Realidade Aumentada (RA) na área da educação tem sido avaliada de forma 

intensiva nos últimos anos e merecido destaque, pois representa novos desafios e 

potencialidades, com a inserção de informações complementares e/ou relevantes ao 

cenário real. Assim, este trabalho apresenta uma proposta de aplicação cujo objetivo é o 

desenvolvimento de um sistema para apoio no ensino de crianças. Assim, este trabalho 

apresenta técnicas e aplicações que utilizam realidade virtual e aumentada na área da 

educação. Desta forma, espera-se contribuir na motivação de alunos, através das 

inovações tecnológicas, gerando um ambiente educacional agradável e harmonioso, 

além da eficácia no aprendizado infantil. 

 

Palavras-Chave: Realidade Aumentada. Educação. Dispositivos Móveis. 
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1.INTRODUÇÃO 

Assim como várias áreas estão em constante mudança para se adaptar as novas tecnologias, a área da 
educação também sofre constantes mudanças na forma de ensino e o uso de tecnologias como a Realidade 
Virtual (RV) e a Realidade Aumentada (RA) são fontes de várias dessas mudanças.  

No mundo onde a tecnologia já faz parte do cotidiano de todos, utilizar a Realidade Aumentada no ensino 
de crianças permite que elas possam ter um aprendizado mais dinâmico e possam aprender com 
animações ao invés de imagens em um livro.  A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia nova que 
pode ser utilizada para aplicações em diversas áreas e está em constante crescimento, sendo uma subárea 
da realidade virtual.   Também é uma tecnologia dependente de processamento em tempo real e, por isso, 
é influenciada pela evolução da computação, tanto do ponto de vista do hardware quanto do software 
[Cardoso, Lamounier e Tori, 2001]. 

O desenvolvimento de aplicações de Realidade Aumentada utilizando dispositivos móveis proporciona um 
ambiente virtual tridimensional mais atrativo e interessante para facilitar as tarefas do dia-a-dia, auxiliar 
diagnósticos e tratamentos de doenças, além de facilitar o aprendizado e comunicação de crianças e 
adultos [Lamounier e Cardoso, 2004]. 

A partir desse conceito, dentre várias opções na área tecnológica, pode-se citar que a Realidade 
Aumentada (RA) tem sido bastante utilizada para a construção do conhecimento, tornando prática e 
dinâmica a interatividade do usuário juntamente com a participação da mobilidade oferecida pelos 
dispositivos móveis, tais como, smartphones e tablets [Lecheta, 2010]. 

É possível adquirir dispositivos de baixo custo capazes de executar aplicações que utilizam de Realidade 
Aumentada e usá-los dentro da sala de aula como uma ferramenta de auxílio no ensino. O uso isolado 
dessas tecnologias não garante resultados condizentes com o esperado, por isso elas devem usadas como 
um apoio e não como única forma de ensino. 

Visto que o uso da Realidade Aumentada traz mais interatividade e dinamismo para as atividades 
desenvolvidas dentro de sala de aula, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta de RA 
para dispositivos móveis para auxiliar no ensino de crianças utilizando de modelos tridimensionais de 
animais, seus principais movimentos e sons que produz. 

2. REALIDADE AUMENTADA MÓVEL NA EDUCAÇÃO 

Alguns aparelhos de telefone celular são dispositivos que apresentam um bom poder de processamento, 
levando-se em conta que se tratam de dispositivos móveis microprocessados com características 
limitadas. Estes são capazes de executar algoritmos desenvolvidos nas linguagens C++ e Java. 

A versão Java Micro Edition (ME) define um ambiente flexível para a construção de aplicativos destinados 
a dispositivos móveis, como celulares, PDAs, TV set-top boxes e impressoras. O Java ME inclui interface 
com o usuário, segurança robusta e protocolos de comunicação em rede [Lecheta, 2010]. Um conjunto 
mínimo de características do Java ME deve ser suportado pelo dispositivo para este estar apto a rodar uma 
aplicação de RA, como: Mobile Information Device Profile 2.0, Mobile Media API, Connected Limited 
Device Configuration 1.1. 

Um exemplo de uma aplicação voltada para a área da educação é o MagicBook (Billinghurst, Kato e 
Poupyrev, 2001) que permite ao usuário transitar entre o mundo real e o mundo virtual ao ler um livro de 
histórias, proporcionando novas experiências para os usuários no que diz respeito a forma de ler. A Figura 
1 traz o livro no mundo real com marcadores seguida pela visualização utilizando a realidade aumentada e 
a realidade virtual. 
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Figura 1: Visão do mundo real, realidade aumentada e realidade virtual com o MagicBook [ Billinghurst, 
Kato e Poupyrev, 2001]. 

 
 

Outro exemplo de uso da RA é o sistema de museu virtual [Kirner e Zorzal, 2005] onde marcadores são 
posicionados nas paredes do museu, próximo às obras. O aparelho celular, ou outro dispositivo móvel, ao 
capturar a imagem do marcador, está apto a mostrar na tela do aparelho, ou vocalmente, informações 
adicionais sobre a obra exposta. 

Os exemplos citados falam de aplicativos que precisam estar conectados a uma rede externa através de 
tecnologia Bluetooth ou outro tipo de rede sem fio para obter dados adicionais. Nem todas as soluções 
precisam estar conectadas a uma rede externa. Um exemplo é um jogo de futebol para celular, onde uma 
bola virtual na tela do aparelho pode ser chutada com o próprio pé do usuário simplesmente apontando a 
câmera para o chão. A posição do pé é detectada em relação à bola virtual [Kirner e Zorzal, 2005]. 

 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Nesta seção serão descritos alguns trabalhos relacionados ao ambiente virtual e sua contribuição na área 
da educação. 

O sistema AR Chemical Connection apresenta em sua interface um painel lateral que mostra a descrição 
das ligações químicas, facilitando a visualização das informações expostas. A Realidade Virtual e a 
Realidade Aumentada podem contribuir e melhorar representações simulando fenômenos como se de fato 
existissem naquele exato momento, proporcionando a visualização e interação do estudante com o 
conhecimento de modelos químicos de maneira completa, facilitando a compreensão dos conceitos 
químicos, ou para correção de concepções inadequadas de modelos científicos. Nesta aplicação, o usuário 
então coloca dois marcadores na área de captura de imagem da câmera. Em seguida o sistema, através do 
FlartoolKit, faz a detecção e o rastreamento dos marcadores e projeta os objetos tridimensionais sobre 
eles, conforme pode ser observado na Figura 2 [Araújo, 2009]. 

 

Figura 2: Objetos virtuais projetados sobre os marcadores [Araújo, 2009]. 

 
 

Um exemplo de aplicação existente que utiliza interação natural é a Fusion4D do projeto VIDA [Woodill, 
2010], ilustrado na Figura 3, é um trabalho que foi desenvolvido uma aplicação 3D na qual o usuário 
interage com os objetos virtuais como se estivessem realmente em suas mãos, podendo mover, girar, 
aumentar, explodir em detalhes e até mesmo ver como os objetos seriam no passado e no futuro. 
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Figura 3: Projeto Fusion4D [Woodill, 2010]. 

 
 

Além disso, há um Sistema Interativo com Realidade Aumentada para Ensino da Anatomia (SIRAEA), onde 
é representada, como na Figura 4, a estrutura de um crânio tridimensional (3D) e permite aos usuários 
desmontar, montar e manipular o crânio 3D de forma intuitiva utilizando apenas webcam e marcador 
[Tori et al, 2006].  

 

Figura 4: Cérebro virtual em Realidade Aumentada [Tori et al, 2006]. 

 
 

Também já foi implementada uma Aplicação Educacional aplicada à Medicina utilizando Realidade 
Aumentada (AEMRA), em que o seu desenvolvimento é realizado com uso da biblioteca ARToolKit. Nesse 
trabalho, há exemplos de sobreposição de órgãos sobre os marcadores, como o coração virtual em RA da 
Figura 5, que permite visualização e manipulação do respectivo órgão com aspectos diferenciados 
tornando o aprendizado mais dinâmico e realista [Costa e Ribeiro, 2009].  

 

Figura 5: Coração virtual em Realidade Aumentada [Costa e Ribeiro, 2009]. 
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E, ainda, foi desenvolvido um Ambiente de Realidade Aumentada para ensino-aprendizagem de Diabetes 
Mellitus (ARADM), que foi realizado por meio de representações tridimensionais, interativas e em tempo 
real, de seus principais aspectos anatômicos e fisiopatológicos, como pode ser visto na Figura 6 [Drab e 
Artner, 2005]. 

 

Figura 6: Rins virtuais em Realidade Aumentada [Drab e Artner, 2005]. 

 
 

Outra aplicação também voltada para o ensino, o Aritmética (Figura 7), pertence ao projeto SICARA 
[Kirner] que visa auxiliar no ensino das operações aritméticas utilizando da tecnologia de Realidade 
Aumentada com marcadores. 

 

Figura 7: Projeto SICARA. Sistema de Aprendizagem de Aritmética [Kirner]. 

 
 

O jogo Quebra-Cabeça Ordenador [Zorzal, 2008] apresenta um jogo onde deve-se organizar os 
marcadores, que ao serem apresentados ao sistema de RA exibem números inteiros, de forma que fique 
organizados sequencialmente e pode ser utilizada em aulas de matemática. A Figura 8 exibe o jogo 
desenvolvido. 

 

Figura 8: Cenário do quebra-cabeça ordenador [Zorzal, 2008]. 

 
  



Educação no Século XXI - Volume 31 - Tecnologias 

 
 

 
 

65 

O projeto ARAVET (Augmented Reality Application on the Field of Vocational Education and Training) 
[Kraut e Jeknić, 2015] apresenta três aplicações de Realidade Aumentada para as áreas de ensino e 
formação professional. A primeira aplicação desenvolvida é voltada para o ensino na formação de 
profissionais para a área de indústria têxtil, onde uma máquina de costura virtual (Figura 9) foi 
desenvolvida e é possível interagir com ela desde trocar sua bobina até inserir a linha na agulha. 

 

Figura 9: Máquina de costura com ações animadas [Kraut e Jeknić, 2015]. 

 
 

A Figura 10 apresenta outra aplicação também desenvolvida no projeto ARAVET, ela é utilizada no ensino 
de eletrônica exibindo o ciclo de operação de um diodo. É possível interagir com a aplicação de forma a 
reverter a corrente elétrica e ver as alterações que o funcionamento do diodo sofre, permitindo um 
aprendizado mais dinâmico e interativo dentro da sala de aula. 

 

Figura 10: Comportamento do diodo e fluxo de elétrons [Kraut e Jeknić, 2015]. 

 
 

Outra aplicação também voltada para o ensino é apresentada na Figura 11. A aplicação é voltada par ao 
ensino de conceitos lógicos e portas lógicas (AND, OR, XOR e NOR) utilizando a tecnologia de Realidade 
Aumentada. 
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Figura 11: Elementos virtuais lógicos [Kraut e Jeknić, 2015]. 

 
 

3. APLICAÇÃO DE RA MÓVEL APLICADA NO ENSINO DE CRIANÇAS 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação para auxílio no ensino de crianças utilizando 
RA para dispositivos móveis. 

Esse sistema tem como objetivo auxiliar crianças que estão nos primeiros anos da escola e que deve ser 
utilizado como uma ferramenta de apoio para fixação do conteúdo lecionado por meio da Realidade 
Aumentada Móvel. 

Utilizando de modelos tridimensionais projetos no mundo real o aprendizado das crianças se torna mais 
dinâmico e interativo, proporcionando um nível mais alto de aprendizado para as crianças.  

Nesta aplicação, a criança poderá ter acesso em seu próprio dispositivo móvel adequado para a aplicação 
da RA, que exibirá as ilustrações como se fossem reais.  

Em relação aos aspectos metodológicos e tecnológicos da implementação do sistema, foi utilizada RA por 
meio do desenvolvimento de ambientes virtuais, incluindo interações e animações, com uso da linguagem 
de programação Java, a aplicação será desenvolvida no ambiente Eclipse, conectado ao emulador do 
sistema Android e para a modelagem gráfica optou-se pela ferramenta Blender, a fim de contemplar 
cálculos e comandos, visando criar para o usuário a possibilidade de interagir com ambientes virtuais 
atrativos, que facilitem a aprendizagem significativa de conceitos teóricos e práticos. Também utiliza o 
sistema Android para dispositivos móveis na realização de testes e para sua utilização prática e efetiva 
[Harma, 2003]. 

O emulador Android, também conhecido como Android Virtual Device (AVD), realiza o reconhecimento de 
características de smartphones usando a versão do Android™ escolhida (seja a 2.1, 2.2 ou qualquer outra). 
Com ele, são carregados a imagem do sistema e características, onde o usuário pode realizar testes no 
projeto [Lecheta, 2010]. 

O Android SDK é um aplicativo instalado no software Eclipse que permite que os desenvolvedores 
elaborem as aplicações a partir de um dispositivo virtual para os aparelhos de celular e tablet, desde jogos 
a utilitários que façam uso das funções oferecidas pelos aparelhos, como touchscreen, telefonia GSM, 
Câmera, GPS, bússola, acelerômetro, Bluetooth, EDGE, 3G e WiFi. A plataforma apresenta suporte para 
mídias de áudio, vídeo e imagem, nos formatos MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF, bem como 
acelerador gráfico 3D, basEADos no OpenGL ES. Os dados podem ser armazenados em SQLite e a 
plataforma traz um navegador integrado com base no código livre do motor WebKit [Neto, 2006]. 

Além disso, foi utilizada a biblioteca ARToolKit para a implementação desta aplicação. Ela é open source e 
viabiliza o desenvolvimento de interfaces para realidade aumentada. Esta ferramenta emprega métodos 
de visão computacional para detectar tags na imagem capturada por uma câmera. O rastreamento óptico 
desta tag possibilita o ajuste de posição e orientação para realizar a renderização de um objeto virtual, de 
modo que esse objeto pareça estar junto a tag, desta forma o usuário pode manipular o objeto virtual, 
utilizando um objeto real [Azuma, 2011]. 

Ao instalar o aplicativo em um celular que tenha sistema operacional Android, o usuário deve escolher um 
animal dentre os disponíveis e apontar a câmera do dispositivo para o marcador, após realizar essas 
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etapas o item selecionado é exibido em Realidade Aumentada. A Figura 9 ilustra a projeção de um animal 
selecionado para ser exibido em RA.  

Figura 9: Cão exibido em RA no celular. 

 
 

Tanto o objeto virtual quanto o seu nome são exibidos em Realidade Aumentada, deixando mais fácil a 
assimilação do objeto ao seu nome o que proporciona um melhor nível de aprendizado. As Figuras 10(a) e 
10(b) exibem outros animais em Realidade aumentada. 

 

Figura 10: (a) Pato exibido em RA. 
(b) Vaca exibida em RA. 

 
 

A plataforma Android atualmente é tecnologia predominante nos dispositivos móveis e de baixo custo que 
vem ganhando grande espaço no mercado tecnológico. Também compõem este aplicativo as imagens 
tridimensionais criadas e desenvolvidas na plataforma Blender que dispõe de uma variedade ferramentas 
para manipular e criar imagens em 3D com contornos e perfeitos [Blender, 2015].     

Para o desenvolvimento da ferramenta foi utilizado o conceito da visão pelo vídeo ou tela do dispositivo 
móvel através da captura da imagem a partir da câmera do aparelho apontada no marcador. O marcador é 
predefinido no sistema que reconhece as imagens retornando o resultado a partir da escolha realizada 
pelo usuário no menu inicial do aplicativo. 

Após a conclusão de desenvolvimento do aplicativo, pode-se analisar as necessidades de melhoramento 
para trabalhos futuros, além disso, pode-se destacar já a importância da utilidade do aplicativo no 
desenvolvimento da criança nos primeiros anos na escola e a aproximação da criança às novas tecnologias. 

Diante dos modelos desenvolvidos, a ferramenta possui imagens do cotidiano, a assimilação da imagem e a 
palavra é a combinação perfeita para o entendimento do usuário. 

O sistema consegue reconhecer o marcador a partir de qualquer superfície plana ou não com ambiente de 
luminosidade clara ou natural. 

 

4. CONCLUSÕES 

Com base nas informações apresentadas nota-se que a Realidade Aumentada é uma tecnologia 
excepcional e que pode ser aplicada a diversas áreas, principalmente na educação. 

A RA é uma área tipicamente multidisciplinar que envolve conceitos provenientes de diversos segmentos, 
com aplicação em várias áreas ou campos específicos da vida econômica, social e cultural. Por permitir 
uma interação humano-computador mais natural em ambiente tridimensional (3D) e possibilitar a 
reprodução de situações reais, torna-se um recurso de amplo potencial. 
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O uso da RA em dispositivos móveis proporciona aos usuários a possibilidade de ter uma aplicação que 
pode ser executada a qualquer momento e garante uma grande mobilidade, sendo preciso apenas um 
dispositivo com Android e câmera para funcionar. . 

A partir de suas características de usabilidade, dinamismo, capacidade de promover a interação entre os 
mundos real e virtual, torna a capacidade de comunicar diante da disposição de se ter o conhecimento no 
cotidiano em qualquer lugar. 

Com isso, este trabalho apresentou a utilização da tecnologia de Realidade Aumentada combinada com a 
aprendizagem móvel para criação de ambientes de auxílio ao ensino de crianças, permitindo ampliar as 
possibilidades de aprendizado de crianças. 

Como proposta de melhorias futuras, propõe-se adicionar mais animais e implementar animações de 
forma que o usuário consiga visualizar o animal e como ele realizações como comer, dormir, andar e 
correr. 
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Capítulo 10 
Mídia, consumo e infância: Um estudo sobre a 
influência da youtuber mirim brasileira Juliana Baltar 
para o consumo infantil. 
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Alessandra Harumi Ribeiro Naka 

Antonio Jerfson Lins de Freitas 

 
 

Resumo: Este estudo objetiva analisar dois vídeos da Youtuber mirim Juliana Baltar que, 

aos nove anos de idade, possui mais de 2.008.999 inscritos e 646.198.903 visualizações 

em seu canal e faz bastante sucesso entre as outras crianças devido às temáticas, os 

brinquedos e as brincadeiras ali abordados. Os vídeos foram escolhidos porque Juliana 

Baltar comporta-se como consumidora e é influência para seu público. Este trabalho 

apresenta os fundamentos teóricos a respeito de mídia, consumo e infância, buscando 

defini-los e relacioná-los, utilizando os estudos de Souza (2007), Canclini (2010) e 

Amorim e Castro (2010). A relevância dessa pesquisa decorre do fato de a relação das 

crianças com as mídias ser bastante íntima e intensa, sendo elas consumidoras que 

decidem o que querem comprar.  As pessoas se permitem definir pelo consumo a partir 

do qual constroem a identidade social. Assim, a criança também se insere no mundo 

como consumidora, deixando o papel passivo e podendo fazer publicidade para outras 

crianças. É importante para que se compreenda a influência da mídia na infância, a 

forma como as crianças se comportam diante das mídias digitais e como pensam a partir 

do contato com o produto e, ainda, contribuir de alguma maneira para os estudos da 

relação entre Mídia e infância. 

 

Palavras-chave: Consumo infantil. Youtuber mirim. Juliana Baltar. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das tecnologias de comunicação permitiu diversas mudanças, tendo como destaque a 
maior propagação e refinamento de ideias de diversos campos de conhecimento e movimentos sociais, 
como feminista, ambientalista, indígena entre outros. Mesmo que muitas pessoas ainda não tenham 
conseguido se adequar às plataformas digitais, a cada dia o número de usuários da rede só aumenta, 
especialmente das redes sociais, pois além de trazer comodidade por ser uma ferramenta prática e rápida, 
facilita também a interação entre pessoas que moram longe e que necessitam manter contato entre si. 

Sabemos da relevância adquirida pelas mídias sociais na rotina das pessoas, que parecem cada vez mais 
dependentes do ambiente virtual para desenvolver desde atividades simples às mais complexas. Mas 
devemos compreender o conceito de mídias sociais, que segundo Galvão (2011) é um termo utilizado 
quando há produção de muitos para muitos, “produzindo uma interação interpessoal no meio eletrônico. 
Ou seja, fazem parte da chamada Mídia Social, os blogs, redes sociais4 e afins”.  

Portanto, é através destas mídias que as pessoas buscam informação por considerarem mais dinâmicas e 
por proporcionar a participação através de comentários de modo imediato, deixando de lado a mídia 
tradicional. Segundo Eudson Rocha e Lara Moreira Alves (2010): 

Mediada pelos meios digitais, a sociedade vive uma amplificação de vozes, onde 
as pessoas estão aprendendo a compartilhar pensamentos, ideias e 
experiências através de novos modos de produzir e consumir conteúdos. A 
realidade se confunde com o virtual e vice-versa e o comportamento social se 
altera, perdendo suas amarras e abrindo espaço para a fluidez de informações, 
comportamentos e relacionamentos. (ROCHA; ALVES, 2010, p. 222). 

Com o aumento exponencial do número de usuários, as redes sociais adquirem cada vez mais importância, 
e em um verdadeiro círculo vicioso, esta importância maior atrai ainda mais usuários. Assim, com um 
público cada vez maior e ansioso por consumir informações diversas, não demorou para que alguns 
usuários percebessem as redes sociais como forma de se destacarem, conseguindo ressonância para suas 
ideias e, consequentemente legiões crescentes de admiradores. Com o tempo, estes pioneiros descobriram 
que era possível lucrar com o aumento de fãs, usando de sua influência para orientar os hábitos daqueles 
que os seguem. 

Mas não são apenas adultos que acessam as redes sociais. Embora a política de uso de diversas destas 
redes deixe claro que se destinam a esta faixa etária, é perceptível o crescimento de usuários também 
entre as crianças e ainda mais entre adolescentes. Se a mídia tradicional já tinha as crianças como público 
fundamental para a orientação de consumo, logo se percebeu que as redes sociais facilitariam ainda mais 
para que as mensagens cheguem diretamente a estes pequenos consumidores. 

Contudo, deve-se fazer antes uma reflexão sobre a espetacularização da sociedade, que é uma das facetas 
da sociedade do consumo e essencial para que se compreenda como as crianças são atraídas e 
incorporadas ao mercado consumidor. Segundo Guy Debord (2003), o espetáculo é a afirmação da 
aparência. Relacionamos essa afirmação com o consumo exagerado por parte das crianças. Na sociedade 
do espetáculo, a economia se desenvolve para si mesma, para o interesse dos produtores, por isso que 
essa espécie de hipnose acontece através da publicidade infantil. O que é real vira imagem e as imagens 
tornam-se reais. 

 

As imagens fluem desligadas de cada aspecto da vida e fundem-se num curso 
comum, de forma que a unidade da vida não mais pode ser restabelecida. A 
realidade considerada parcialmente reflete em sua própria unidade geral um 
pseudo mundo à parte, objeto de pura contemplação. A especialização das 
imagens do mundo acaba numa imagem autonomizada, onde o mentiroso 
mente a si próprio. O espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o 
movimento autônomo do não-vivo (DEBORD, 2003, p.8). 

                                                 
4 Que de acordo com Altermann (2010, p.01), “é um grupo de pessoas que tem algum nível de relação ou 

interesse mútuo. Essa definição acabou ganhando um novo significado na internet, o que já foi chamado de 

“relationship site” (sites de relacionamento) hoje é conhecido como redes sociais”. O autor ainda define blog 

como uma ferramenta que tem como objetivo compartilhar conteúdos e deixa as relações de interatividade 

em segundo plano. 
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Diante do exposto, percebemos a crítica que Guy Debord (2003) faz à sociedade que se relaciona por meio 
de imagem e espetáculo, não mais pessoalmente, mas de modo individual. É o caso das crianças que 
buscam as mídias digitais ao invés da família quando tem uma curiosidade ou necessitam adquirir 
conhecimento. 

Segundo Ulla Carlsoon e Cecilia Von Feilitzen (1999, p. 37), é desafiador falar sobre criança e mídia, uma 
vez que é um tema que agrupa acesso à informação, proteção e participação, que são três aspectos 
fundamentais dos direitos da criança. Ao mesmo tempo em que se dá à criança a oportunidade de usar os 
seus direitos, coloca-se em jogo sua formação social, assim como seus valores e princípios, uma vez que a 
mídia visa principalmente o lucro e representa uma influência, muitas vezes perigosa, para o 
desenvolvimento pessoal e, ainda, intelectual da criança. 

Segundo Zygmunt Bauman (2000), em seu livro “A Modernidade Líquida”, as crianças são capazes de 
opinar em relação ao consumo da família. Elas são cada vez mais influenciadas pela mídia e ajudam a 
decidir o que é importante comprar para vestir, comer ou qual o melhor lugar para onde ir. Consideramos 
importante fazer a análise da relação que a mídia tem com o que as crianças consomem e com o 
comportamento delas diante da internet para compreendermos a sociedade como um todo. 

Analisaremos os vídeos de uma criança que é consumidora e uma possível influência ao consumo para 
outras crianças, oriunda dos conteúdos das suas postagens. Desse modo, a criança tomada como objeto de 
estudo atua como “youtuber”, ou seja, pessoas que trabalham publicando vídeos com temas diversos na 
rede social Youtube e ganham dinheiro de patrocinadores que, em troca, ganham a divulgação de suas 
marcas nos vídeos que eles produzem e a participação dos youtubers em seus eventos. O público de cada 
youtuber varia de acordo com os tipos de vídeos que ele posta, dependendo da sua temática, da frequência 
com que publica e da linguagem que utiliza. 

Observamos dois vídeos do canal da “Youtuber” Juliana Baltar para averiguar a influência das mídias no 
consumo de outras crianças, a partir do contato e produção constantes da publicidade infantil, utilizando 
vídeos em Mídias Sociais. 

As crianças, como futuros adultos, recebem ensinamento na escola, na família e também na mídia, que é 
fonte de informação. É importante para que compreendamos a influência da mídia na infância, a forma 
como as crianças se comportam diante das mídias digitais e como pensam a partir do contato com as 
mídias sociais. O Youtube é uma mídia social onde é possível compartilhar vídeos, assim como interagir 
por meio de comentários com as pessoas que visualizam esses vídeos, que seguem os canais ou “curtem” a 
postagem. Assim como a televisão, dispõe de padrões e tendências para o consumo infantil.  

A mídia se faz necessária em nosso cotidiano a fim de nos manter informados o tempo todo e também para 
que possamos expor pensamentos, compartilhar opinião, visão de mundo. A revista Debates (2007) a 
define como: 

[...] mídia é utilizada no mesmo sentido de imprensa, grande imprensa, 
jornalismo, meio de comunicação, veículo. Às vezes, é citada no plural, mídias, 
num esquecimento - deliberado ou não - de sua origem latina como plural de 
médium (REVISTA DEBATES, 2007, SN). 

Com o advento da internet, mais precisamente do Youtube, essa forma de expressão ganhou mais força e 
tornou-se ainda mais frequente, estando a informação cada vez mais próxima. Segundo Amorim; Castro 
(2010), é possível ter informação com maior agilidade, uma vez que os dispositivos móveis evoluíram 
favoravelmente para desempenhar múltiplas funções de modo mais confortável para o público que busca 
e produz informação. 

As possibilidades de conexão generalizada por meio de redes de amplo alcance 
e mediada por dispositivos fixos ou móveis como computadores, palms, laptops, 
GPS, Wi-fi, Bluetooth, telefones celulares, oferecem condições para que os 
usuários possam construir o seu próprio ambiente de comunicação e interação 
social (AMORIM; CASTRO, 2010, p. 140). 

Diante do exposto, passamos a desconsiderar a ideia de que o usuário da informação possui apenas uma 
relação passiva e acreditamos que é possível também que ele produza informação, o que torna a mídia um 
elemento cada vez mais comum e necessário ao dia a dia. 

O consumo, em uma linguagem comum, segundo Canclini (2010) na obra “Consumidores e Cidadãos”, 
seria incentivado pelos meios de massa, como um processo onde essas massas seriam levadas a um 
materialismo inevitável. 
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Uma zona propícia para comprovar que o senso comum não coincide com o 
bom senso é o consumo. Na linguagem corriqueira, consumir costuma ser 
associado a gastos inúteis e compulsões irracionais. Esta desqualificação moral 
e intelectual se apóia (sic.) em outros lugares – comuns sobre a onipotência dos 
meios de massa, que incitariam as massas a se lançarem irrefletidamente sobre 
os bens (CANCLINI, 2010, p. 59). 

Canclini (2010) também aponta que seria inadequado enxergar o consumo como um procedimento 
vertical, que atinge um público passivo, havendo relações de colaboração e transação. 

Se as pessoas adultas voltam o seu comportamento para o que a mídia sustenta, não seriam as crianças a 
parte da sociedade que se desviaria dessa influência. A criança torna-se alvo da hipnose que a publicidade 
lança constantemente ao seu receptor, havendo o desejo de consumir a partir dos padrões ali afirmados. 

Souza (2007), em relação à criança, afirma: 

[...] Diferentemente, considero a criança como sujeito social individual, que 
carrega desde o nascimento as expectativas sociais e ao desvendar o mundo e 
mergulhado nele aprende ou pode aprender a se constituir Indivíduo, 
alegoricamente como espécie de um cristal, é pedra pois sedimentada pela 
formação geológica; todavia o desenho toma forma própria [...] (SOUZA, 2007, 
p.74) 

Diante do exposto, notamos que a criança tem a capacidade de se moldar, de forma individual, perante a 
sociedade. A publicidade infantil cresce à medida que o acesso às mídias, por parte das crianças, vem se 
intensificando. 

Segundo a Agência ANDI (2009, p.13), “A descoberta de que as crianças e os adolescentes constituem 
mundialmente um mercado rentável tem ocasionado o desenvolvimento do marketing infantil e a 
intensificação da publicidade dirigida a este segmento.” Ela está na programação da televisão, do rádio, 
nas ruas e, principalmente, são veiculadas no meio digital. O interesse da publicidade neste público se dá 
pela facilidade de convencimento, pela inexperiência da infância. O marketing infantil, segundo Alexandra 
Sobral Carreira, 

[...] está nas ruas. Antes apenas limitado a estratégias de comercialização de 
brinquedos e conteúdos televisivos ou cinematográficos, cada vez mais se tem 
tornado um ponto fulcral de atracção por parte das marcas, e não só as 
exclusivamente dedicadas aos mais novos (CARREIRA, 2008, p.112). 

É importante refletir sobre os efeitos da mídia, principalmente depois de atingir o público infantil e 
tornar-se parte do cotidiano das crianças. Como afirma a Agência ANDI (2009, p.10), “É nessa relação 
ordinária com as mídias que eles descobrem e constroem reconhecimento acerca da sociedade em que 
vivem e do modo como eles se vêem [sic] e são vistos por essa mesma sociedade.” As mídias servem, 
portanto, como referência para crianças e jovens, principalmente no que diz respeito ao consumo. 

É comum que o público infantil utilize as mídias sociais como forma de entretenimento ou como fonte de 
informação. Também encontramos crianças produzindo publicidade para outras crianças por meio de Fan 
Page , nos seus perfis ou em canais no Youtube que são ferramentas que possibilitam induzir ao consumo. 
São também youtubers mirins: Eloah, 9 anos, São José dos Campos-SP, com o canal Eloah e diversão  ; Julia 
Silva , 11 anos, São José dos Campos-SP, que tem um canal com o seu nome. 

O Youtube é uma mídia social onde é possível criar canais que se compartilham vídeos sobre diversos 
assuntos. Nesta mídia, é possível conversar com as pessoas inscritas nos canais ou com quem assistiu ao 
vídeo e deixou um “gostei” por ter se identificado com o conteúdo. Essa mídia foi selecionada para ser 
analisada, porque é bastante utilizada pelas pessoas que desejam se expressar, por meio de vídeos, sobre 
temas diversos e porque pode ser utilizada para aumentar o consumo através da publicidade e do 
marketing.  

O objeto de estudo é a Youtuber mirim Juliana Baltar que, aos nove anos de idade, possui mais de 
2.008.999 inscritos e 646.198.903 visualizações em seu canal. A escolha se deu devido ao sucesso 
alcançado pela criança com os vídeos postados frequentemente, já que outras crianças também produzem 
esse tipo de conteúdo, mas não atingem os números de visualizações, nem de seguidores que Juliana 
Baltar conquistou. Durante a análise, o objeto de estudo será referido como “Juliana Baltar” ou “Youtuber 
Mirim”. É válida a observação da alteração no número de visualizações, de seguidores, “Gostei”, “Não 
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Gostei” e de comentários em seus vídeos a cada acesso para a análise. Os números aumentaram cada vez 
que o canal foi consultado. 

 

 

 

2 IMAGEM PRINCIPAL DO CANAL JULIANA BALTAR 

Para este trabalho, foram escolhidos 2 (dois) vídeos que foram selecionados levando em consideração o 
número de visualizações e o conteúdo deles, pois foram buscados vídeos onde a Juliana Baltar pudesse 
induzir outras crianças ao consumo.  

Além disso, nota-se que o conteúdo dos vídeos desta youtuber mirim, muitas vezes, envolve brinquedos e 
lugares, havendo um destaque para certas marcas e nomes de estabelecimentos. Partindo do pressuposto 
de que vivemos em um mundo voltado para o consumo, houve a curiosidade de analisar os vídeos para 
verificar se havia o incentivo por parte da youtuber mirim para o consumo infantil. 

Nesta pesquisa, foi feita a análise de conteúdo de dois vídeos do canal do Youtube pertencente a Juliana 
Baltar que faz bastante sucesso entre as outras crianças devido as temáticas, os brinquedos e as 
brincadeiras ali abordados.  

O primeiro vídeo selecionado foi postado no dia 1 de outubro de 2016. Com aproximadamente 1.713.754 
visualizações, 6.336 comentários, mais de 34 mil “Gostei” e mais de 6 mil “Não gostei”, o vídeo mostra 
Juliana Baltar em um dia de princesa em um salão de beleza de um shopping do Rio de Janeiro. O nome do 
salão é “Princesas beauty & party”. Lá a criança recebeu massagem, fez as unhas, arrumou o cabelo e fez 
maquiagem, o que representa uma influência para que outras meninas façam o mesmo. 

Ela enfatiza o nome e o endereço do estabelecimento no fim da gravação, além dos contatos e informações 
sobre o salão contidos na descrição do vídeo. Os comentários dos vídeos, a maioria positivo, são feitos por 
outras crianças ou pais que falam em nome delas, declarando sua admiração pela Youtuber Mirim. Outros 
aproveitam para divulgar seu canal enquanto elogiam Juliana Baltar. 
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2.1 VÍDEO 1: DIA DE PRINCESA! 

Já o segundo vídeo, que foi postado dia 31 de maio de 2016, mostra a criança abrindo os seus presentes de 
aniversário. Percebemos uma alegria maior quando abre presentes que são brinquedos de marcas 
famosas e ao mostrar o presente que mais gostou, dado pela família: um aparelho celular. 

O vídeo tem quase 16 minutos e exibe a youtuber mirim abrindo os presentes que ganhou no seu 
aniversário de 9 anos. Possui mais de 3 milhões de visualizações, quase 75 mil “Gostei”, mais de 5 mil “Não 
gostei” e mais de 12 mil comentários. 

 

 

 

2.2 VÍDEO 2: ABRINDO MEUS PRESENTES DE ANIVERSÁRIO! 

 

O Youtube é utilizado por Juliana Baltar e outras crianças, que também são youtubers, com intuito de se 
divertir, logo causando outro efeito – a fama – devido à criatividade com que produzem seus vídeos e por 
falar diretamente com o seu público: outras crianças. 

Segundo Silva (2016), a sociedade está em busca de novidades para consumir, aceita muito rápido as 
tendências, mas também as esquecem rapidamente. 
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[...] da mesma forma que uma nova rede social é capaz de se tornar, quase 
imediatamente, o assunto do momento, pode em meses ser esquecida após o 
surgimento de uma nova, pois a sociedade não tem a mesma visão temporal, 
buscando sempre serviços e mercadorias ágeis. Assim, cada vez é mais difícil 
entender os desejos do consumidor. Isso faz com que as marcas busquem 
diferentes formas de chamar a atenção do público e convencê-lo de que seu 
produto é o melhor, muitas vezes utilizando as celebridades, pessoas com alta 
credibilidade, para representá-las e influenciar pessoas (SILVA, 2016, p.5). 

 

Escolhemos um vídeo para ser analisado no qual Juliana Baltar passa o dia em um salão de beleza do Rio 
de Janeiro. O momento é chamado por ela de “dia de princesa”, porque assim como a maioria das meninas 
da mesma idade que ela (9 anos), a youtuber mirim aprecia a cor rosa e todo o tratamento que a faz se 
sentir, de fato, uma princesa, que representa o padrão de beleza que a sociedade impõe ao público infantil 
e que faz com que o consumo familiar se volte para produtos que façam referência a personagens de 
princesas. 

Este vídeo mostra Juliana Baltar em duas faces: ora criança, com sonho de princesa, alegre e ansiosa por 
estar ali, ora adulta, passando por procedimentos estéticos comuns a mulheres e não a meninas. 

No início do vídeo, a youtuber mirim aparece ainda com a aparência natural, cabelos soltos e enfeite no 
cabelo que as crianças costumam usar. Ao longo do vídeo, ela vai se comportando como adulta, havendo 
incentivo ao consumo de álcool, principalmente quando está tomando algo em uma taça semelhante à que 
os adultos utilizam para tomar quando está fazendo as unhas dos pés e também ao final do vídeo, quando 
desfila caracterizada como adulta. 

 

 

 

2.3 VÍDEO 1: DIA DE PRINCESA! 

Pode-se associar o que acontece com Juliana Baltar no vídeo, e com muitas outras crianças, à adultização 
da infância, definida por Cristhiane Ferreguett (2014). 

Não associamos o processo de adultização à morte ou fim da infância. 
Compreendemos que a criança, normalmente, tem o adulto como um modelo a 
ser seguido, uma espécie de artifício de sobrevivência num mundo 
predominantemente adulto. Certamente, ela aprende a copiar e reproduzir o 
modelo consumista que está sendo oferecido (CRISTHIANE FERREGUETT, 
2014, p. 70). 
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Ferreguett (2014) chama atenção para o que a mídia comercializa, alegando que além de produtos, vende 
valores e atitudes, o que faz com que a criança se comporte e se caracterize como um adulto. Juliana Baltar 
demonstra essa adultização ao se embelezar e tentar ficar parecida com uma mulher, o que pode levar seu 
público a reproduzir tal comportamento, como uma postura normal, já que é praticado por uma youtuber 
que encara como modelo. 

As crianças sofrem influência da mídia, principalmente da publicidade. Por isso, elas seguem o modelo do 
adulto que admiram e dos anúncios. Segundo Adriana Ferreira (2015), 

[...] a criança, embora reconhecida como portadora de inteligência 
extremamente ativa, esteja mais exposta às mensagens publicitárias, não tendo 
condições de perceber e avaliar o caráter de parcialidade das informações, de 
entender que as mesmas representam o ponto de vista de um anunciante. 
(FERREIRA, 2015, p.2) 

A princípio, a youtuber mirim anuncia que vai ter um dia de embelezamento e convida os seus seguidores 
para vê-la receber uma massagem com pepinos nos olhos. Ela não deixa de enfatizar que está muito feliz, 
que está adorando estar no salão. Depois do momento de relaxamento, Juliana faz as unhas, primeiro das 
mãos, onde utiliza a cor rosa, indicando seu gosto infantil para o esmalte. Enquanto está fazendo as unhas 
dos pés, Baltar bebe algo em uma taça também cor de rosa e brinda, como um adulto com champanhe. 
Enquanto isso, o nome do estabelecimento é mostrado outra vez. O gosto dela entra em contradição com o 
seu comportamento, ora criança, ora adulta. 

Novamente a imitação de um comportamento adulto, o de beber, como algo natural e relaxante, pode vir a 
naturalizar este comportamento junto ao público. Além disso, há o reforço de uma dicotomia 
masculino/feminino explícita ao ressaltar sempre o uso da cor rosa como algo próprio das meninas, o que 
novamente reproduz conceitos tradicionalistas e, nesse caso, também machistas. 

Chegado o momento em que vai fazer o cabelo, Juliana não escolhe um pentEADo, escolhe escova e 
chapinha, além de um aplique de mechas coloridas, assim como a mídia destaca como padrão de beleza, 
contribuindo para que se desenvolva o pensamento racista. Além de influenciar outras crianças, 
reforçando a imposição de padrões de beleza, Juliana Baltar demonstra não se aceitar como é, pois, tendo 
os cabelos cachEADos, logo aos nove anos, passa por procedimentos estéticos que os tornem lisos. O vídeo 
é finalizado quando a youtuber mirim, maquiada como uma adulta, com os cabelos lisos, desfila sob o 
efeito do ventilador, como em um comercial. A menina não deixa de dizer mais uma vez que “amou” o dia 
especial proporcionado pelo salão. Antes de finalizar, disponibiliza o contato e o endereço do salão de 
beleza. 

As crianças, geralmente, mostram-se consumistas quando a família possui o mesmo comportamento. E, 
principalmente, em decorrência do conteúdo da mídia com o qual elas têm contato. Segundo Alexandra 
Sobral Carreira (2008), o consumo infantil é influenciado pelo comportamento dos pais que levam os 
filhos para as compras. 

Nunca nos devemos esquecer que os encarregados de educação desempenham 
um papel fundamental na literacia do consumo infantil, já que influenciam os 
seus comportamentos directa e indirectamente, quer através dos ensinamentos 
transmitidos sobre este tema, quer através da observação por parte das 
crianças quando acompanham os pais às compras (CARREIRA, 2008, p. 44). 

Juliana Baltar também disponibilizou na descrição do vídeo o endereço e os contatos do salão Princesas 
Beauty & Party. Esse vídeo possui mais de 6 mil comentários, a maioria é de outras crianças que admiram 
a Juliana Baltar e gostam realmente dos seus vídeos. 

A divulgação que Juliana Baltar fez para o salão carioca Princesas Beauty & Party se trata de uma 
estratégia para atrair mais crianças, aumentar o consumo infantil, fazer com que elas sintam necessidade 
de ir àquele estabelecimento e, por sua vez, que convençam os seus pais. 

As campanhas publicitárias fazem uso da infância para oferecerem produtos às 
crianças, ao mesmo tempo que são co-mediadoras de um discurso dirigido ao 
adulto. A criança participa em anúncios de seguros de vida, carros ou 
telemóveis, e através dos seus atributos de inocência, pureza e veracidade, os 
anunciantes apelam à lógica de consumo dos pais (CARREIRA, 2008, p.12). 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=bjFtKFvq8fI 

 

2.4 VÍDEO 2: ABRINDO MEUS PRESENTES DE ANIVERSÁRIO! 

No segundo vídeo, Juliana Baltar abre os presentes recebidos em sua festa de aniversário de 9 anos. São 
muitos presentes e a maioria é brinquedo ou acessório para bonecas. A criança se mostra satisfeita e 
sorridente a cada presente que abre, no entanto, é possível perceber uma maior empolgação para os 
brinquedos e para o último presente que será mostrado. Portanto, existe uma diferença de reação ao abrir 
os presentes que são brinquedos ou pelúcias e os que são roupas ou cosméticos. 

É afirmado por Hermano Roberto Thiry-Cherques (2010), baseando-se na obra de Baudrillard, que, na 
sociedade do consumo, o valor está no significado das coisas, nas ideias. 

Está no sentido que o objeto empresta à existência, sentido esse fornecido 
desde o exterior, condicionado culturalmente, codificado e introjetado pelas 
mídias. Os objetos adquiridos não são os que o trabalhador produziu. Não são 
de sua escolha os objetos de vestir, de morar, de transportar. São imposições 
publicitárias. A tecnologia que diverte é a mesma com que se trabalha. Obedece 
a um esquema de sedução. Supõe-se uma escolha racional e livre, mas não há 
nem escolha nem libertação pelo consumo (THYRY-CHERQUES, 2010, SN). 

Diante do exposto, é possível considerar que o consumo se dá de maneira involuntária, uma vez que 
somos seduzidos o tempo todo e consumimos pelo prestígio que os produtos podem nos proporcionar e 
não por uma real necessidade deles. 
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2.5 VÍDEO 2: ABRINDO MEUS PRESENTES DE ANIVERSÁRIO! 

 

Sobre o fetiche, Thyry-Cherques (2010) acrescenta que o valor das coisas não está na sua produção, mas 
no significado que ela pode trazer para as pessoas, o status. Não há uma necessidade real de uma 
mercadoria, mas a necessidade de consumir pelo status. 

 

Baudrillard sustentou que o fetichismo da mercadoria, um atributo do valor de 
troca, não do seu valor de uso, foi ultrapassado pelo valor sígnico. A 
racionalidade do signo se autoatribui um valor em si: compram-se e vendem-se 
marcas sem levar junto a materialidade da empresa, das pessoas, do trabalho ali 
simbolizada. A racionalidade da produção real, do trabalho real, se encontra 
totalmente esvaziada (THYRY-CHERQUES, 2010). 
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2.6 VÍDEO 2: ABRINDO MEUS PRESENTES DE ANIVERSÁRIO! 

Segundo Bauman (2007), os excessos não são excessivos o suficiente, ou seja, quanto mais se consome, 
maior o desejo de consumir. 

E assim, permitam-me repetir, uma sociedade de consumo só poder ser uma 
sociedade do excesso e da extravagância – e, portanto, da redundância e do 
desperdício pródigo. [...] As vidas dos consumidores tendem a continuar sendo 
sucessões infinitas de tentativas e erros (BAUMAN, 2007, p.112). 

Diante do exposto, podemos considerar que as crianças comportam-se como consumidoras também 
devido a esses excessos que parecem não satisfazê-las. Juliana Baltar, além de consumidora, torna-se 
influência para outras crianças que a assistem. 

Ao longo do vídeo, faz suspense em relação ao presente coletivo que ganhou da mãe, do pai e da irmã, 
alegando que é o presente do qual ela mais gostou. Isso faz com que as pessoas que lhe assistem criem 
expectativas e curiosidade para saber desse presente. Depois de abrir o último presente, ela mostra o 
celular e diz que amou e reforça que foi o presente que ela mais gostou, sem dúvida. 

Neste vídeo, a youtuber mirim tem a oportunidade de mostrar todos os seus presentes da festa de 
aniversário de nove anos, deixando transparecer a sua preferência em relação ao que gosta de ganhar. Sua 
“euforia” diante de alguns presentes pode significar a influência para outras crianças que assistirem ao 
vídeo, caracterizando o marketing infantil feito por youtubers mirins. Como afirmado por Alexandra 
Carreira (2008): “Qualquer acção de marketing infantil está dependente de um envolvimento emocional 
entre uma marca e os consumidores mais jovens.” Portanto, a influência ao consumo acontece de maneira 
intensa neste vídeo. 

A sociedade que, segundo Guy Debord (2003), se relaciona por meio de imagens e espetáculo faz o uso de 
mídias digitais para atingir este propósito de uma maneira mais dinâmica. O Youtube é utilizado por 
crianças para que elas se comuniquem e se expressem diante do restante da sociedade. 

A influência ao consumo acontece a partir do contato intenso das crianças com essas redes sociais, seja 
assistindo ou produzindo vídeos que façam a exibição de produtos, menção de marcas ou 
estabelecimentos. 

Ao longo desta pesquisa, percebemos que Juliana Baltar, o objeto desse estudo, que começou a fazer 
gravações para o seu canal desde o ano de 2014, contabiliza mais de dois milhões de inscritos em seu 
canal, sendo crianças ou pais de crianças. O número de visualização, “gostei” e “não gostei” e de 
comentários em seu canal estão relacionados ao tipo de conteúdo que Juliana Baltar se propõe a produzir 
em seus vídeos, sempre com temáticas que envolvam seus brinquedos de marca ou estabelecimentos 
renomados. 

Analisando os vídeos “Dia de princesa” e “Abrindo meus presentes de aniversário”, é possível perceber a 
intenção de promover tanto o estabelecimento onde Juliana Baltar faz os procedimentos estéticos, quanto 
as marcas e a loja de calçados Redley, além do que, a youtuber mirim demonstra bastante apego e 
felicidade diante da aquisição de um aparelho celular, um moto G 3ª Geração, uma demonstração de 
reforço do desejo de consumo e o fetiche pela aquisição do novo, moderno e, devido o preço mais elevado 
que produtos semelhantes, menos acessível. 

As dificuldades para esta pesquisa se deram na seleção dos vídeos para análise, uma vez que Juliana Baltar 
produz conteúdo que faz o uso de bonecas e brinquedos, brincadeiras e encenações. 

Poder observar nos vídeos de uma youtuber mirim um apelo publicitário, a influência ao consumo, é 
bastante enriquecedor para a formação social e profissional de qualquer área, já que a criança representa 
o adulto do futuro. Além disso, foi constatada a adultização da infância quando ela se caracteriza como 
uma adulta, usa maquiagem e alisa os cabelos, e quando sente necessidade de usar aparelho celular, como 
um adulto que necessita se comunicar em qualquer lugar e por isso utiliza. Portanto, Juliana Baltar 
contribui para o consumo infantil a partir da sua influência perante as outras crianças que assistem aos 
seus vídeos.  
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Capítulo 11 
 

O despertar da leitura pelo uso de tecnologias 
educacionais em uma escola pública da rede 
municipal de Dianópolis-TO 
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Wander Alberto José 

Robsivânia Castro dos Santos 

 

Resumo:  o propósito desta pesquisa é observar em que medida a tecnologia colabora 

para o desenvolvimento dos processos de alfabetização e letramento de crianças do 3º 

ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública. Assim, este trabalho é o 

resultado de uma pesquisa de natureza qualitativa a qual expõe os desafios que o 

professor enfrenta ao alfabetizar e letrar e tem como métodos técnicos de coleta de 

dados a observação participante e a entrevista. O resultado aponta que o uso de mídias 

utilizadas de forma correta colaboram para que as crianças tenham desempenhos 

positivos diante da leitura e da escrita. 

 

Palavras-chave: Alfabetizar. Letrar. Tecnologias. 
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1. INTRODUÇÃO  

O mundo atual mudou e tem trazido uma nova realidade. Na sociedade da informação e do conhecimento 
para se ensinar a ler e a escrever é preciso utilizar mais que lápis e papel. Hoje os computadores têm 
ocupado muitos ambientes e inclusive o escolar. Desta forma, questiona-se: é possível utilizar a tecnologia 
como elemento de estímulo à leitura e à escrita? Sendo assim, esta pesquisa tem como tema discutir o uso 
de tecnologias educacionais no processo de alfabetização e letramento. O presente estudo analisará o 
papel das ferramentas tecnológicas quanto aos processos de alfabetizar e letrar tendo a tecnologia como 
ferramenta que contribui para que a criança possa aprender a ler e escrever, ter gosto pela leitura, enfim, 
desenvolver habilidades de leitura tonando-se um leitor autônomo e competente. 

Desta forma, este trabalho inicia uma reflexão sobre o papel do professor na sociedade da informação e 
como as novas tecnologias podem contribuir para que as crianças possam aprender a ler e a escrever. Este 
estudo apresenta no item 1.1 as concepções sobre alfabetizar e letrar; no item 1.2 apresenta algumas 
reflexões sobre a importância das tecnologias no processo educacional e nos itens 1.3 e 1.4 apresentam a 
investigação educacional (pesquisa qualitativa tendo como técnicas de coleta de dados a observação 
participante e entrevistas) e descreve os passos da pesquisa que foi realizada em uma escola da rede 
pública. 

 

1.1. ALFABETIZAR E LETRAR 

O município de Dianópolis/To tem passado por algumas reflexões pedagógicas no sentido de qualificar a 
rede municipal em especial na área da alfabetização. Em função dessa situação, este trabalho apresenta 
um projeto de leitura “O despertar da leitura” com os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental de uma 
escola pública da rede municipal de Dianópolis To. Vivemos em uma sociedade letrada e da era da 
tecnologia, consequentemente desde cedo as crianças estão em contato com a língua escrita. Sendo assim, 
é primordial que a escola faça valer o direito de ter acesso a cultura letrada e que esses momentos sejam 
conduzidos de forma lúdica e prazerosa. 

Mudanças são realizadas nas escolas no intuito de melhorar a aprendizagem dos alunos: ao prédio 
acrescentou-se laboratório de informática, biblioteca, sala de TV. A escola conta com a colaboração de 
profissionais especialistas como orientador educacional, o psicólogo, o nutricionista, dentre outros. Para 
os docentes houve aumento de cursos de capacitação, palestras, programas e projetos do governo federal, 
reuniões mensais e apoio de um coordenador pedagógico, mas nada disso tem surtido efeito. Mesmo 
diante das inovações introduzidas na educação, ainda assim, as crianças não estão conseguindo aprender e 
saem da escola levando poucos conhecimentos básicos, principalmente sobre a linguagem oral e escrita e 
segundo dados do INEP (2014), a porcentagem dos alunos do município de Dianópolis em cada nível de 
leitura e escrita, estão abaixo do esperado. 

Viver numa sociedade letrada, significa que os que não têm domínio do sistema linguístico estarão 
marginalizados na dinâmica das relações sociais. Então, deve-se ampliar a visão de cidadania desse sujeito, 
para que possa participar conscientemente da produção e ver-se como elemento integrado na sociedade. 
Pesquisas revelam que no Brasil, encontra-se uma esmagadora maioria de crianças, jovens e adultos que 
não sabem ler e escrever. Alguns conseguem finalizar a Educação Básica, mas ainda não aprenderam a ler 
e escrever, conforme dados dos pesquisadores Mendonça e Mendonça (2011). Entretanto, especialistas 
em dificuldades de aprendizagem, afirmam que grande parte dessas crianças e jovens, não possuem 
nenhum comprometimento cognitivo que impeça de aprender os conteúdos escolares. Parece acertado, 
que as escolas com suas práticas de ensino não estão conseguindo cumprir sua tarefa básica, que é ensinar 
a ler e escrever. 

Encontra-se assim, numerosas tentativas para conceituar e explicar a alfabetização que apresenta 
definições que refletem uma visão política, social e pedagógica diferentes. Essas definições vão desde um 
conceito tradicional de alfabetização, até uma compreensão ampla da “leitura do mundo”, isto é, de um 
lado está a concepção tradicional com seus pré-requisitos para aquisição da leitura e escrita e de outro, a 
concepção construtivista que com suas considerações vê a aprendizagem da linguagem oral e escrita como 
objetos culturais e sociais. Soares (2001), é uma das educadoras que mais tem discutido esta questão e 
tem focalizado um novo aspecto que proporciona uma dimensão mais ampla ao conceito de alfabetização: 
o letramento. O que significa? É Soares (1996) que afirma que a palavra letramento é um vocábulo novo e 
aparece no discurso dos pesquisadores a partir da década de 80, quando surge a distinção entre 
alfabetização e letramento. 
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Sendo assim, o analfabeto é um indivíduo marginalizado, em virtude de não usar o ato de ler e escrever 
para atender as exigências da sociedade e portanto, não tem acesso aos bens culturais que são adquiridos 
pelo uso dos fenômenos da escrita e da leitura. Nessa medida, faz-se necessário servir-se da palavra 
letramento, uma vez que temos na sociedade indivíduos que sabem ler e escrever, porém não fazem uso 
dessa escrita e leitura. Hoje, não basta apenas ser alfabetizado, visto que enfrentamos uma realidade social 
que faz com que o sujeito deva acompanhar essas mudanças e transformações. Desde aí, o termo 
letramento tem sido aplicado frequentemente, em detrimento do termo alfabetismo. 

A escola como instituição formal deve aproveitar o conhecimento que a criança traz sobre os processos de 
leitura e escrita proporcionando novas situações de aprendizagem. Para isso, o professor ciente desses 
conhecimentos terá que estar atento para ajudar a criança que está numa fase de elaboração de hipóteses, 
pois seu desenvolvimento ocorre em períodos. Para isso, a escrita e a leitura devem ter um valor 
significativo para o indivíduo e não se tornar uma prática desvinculada de um contexto funcional que 
baseia-se somente em exercícios psicomotores, cópias e ditados. 

Discutir sobre letramento e alfabetização, é discutir também sobre o processo de formação de cidadãos e 
por isso deve se considerar também as relações sociais, políticas e econômicas da sociedade. Então, a 
alfabetização torna-se um importante instrumento para o desenvolvimento do país, pois permite o 
indivíduo compreender e participar da história da sociedade. É importante que as pessoas não só saibam 
ler e escrever, mas praticar socialmente as habilidades de leitura e escrita em contextos específicos. Então, 
o desafio que se apresenta para a escola é “alfabetizar letrando”, ideia que Soares (1996) coloca muito 
bem. É uma preocupação com uma escola que possibilita o aluno usar socialmente a leitura e a escrita, 
respondendo às demandas sociais de leitura e escrita considerando o contexto específico. 

Para Abramovich (1993), o momento de contar história para as crianças possibilita formar um leitor 
entusiasmado pela leitura.  

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança, ouvir muitas, 
muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor, e ser 
leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão 
do mundo... (ABRAMOVICH, 1993, p. 16) 

Percebe-se assim, que o contar histórias é uma porta que se abre para despertar o gosto pela leitura. As 
crianças são instigadas a imaginar e a criar e vendo e ouvindo acabam aprendendo sobre as práticas de 
leitura. É importante ressaltar a necessidade de ser trabalhado em sala de aula e discutir com as crianças, 
os variados gêneros textuais. É preciso que o aluno vivencie práticas reais de leitura e escrita seja em 
textos como poemas, contos, jornais, revistas, receitas de bolo, textos com instruções, parlendas e outros. 
Entra aí, o papel do professor que é o de oportunizar situações significativas de aprendizagem para que 
assim a turma avance em seus conhecimentos de forma que seja alcançado o letramento dos alunos e não 
somente sua alfabetização. 

 

1.2. A TECNOLOGIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

É fato que a informática tem contribuído muito na educação escolar e se tornado uma ferramenta que 
auxilia no processo de alfabetização. Como vivemos na sociedade do conhecimento e da modernidade, há 
assim uma necessidade de que cada vez mais as pessoas saibam lidar com computadores. 

Para Borges, 

A informática Educativa se caracteriza pelo uso da informática como suporte ao 
professor, como um instrumento a mais em sua sala de aula, no qual o professor 
possa utilizar esses recursos colocados a sua disposição. Nesse nível, o 
computador é explorado pelo professor especialista em sua potencialidade e 
capacidade, tornando possível simular, praticar ou vivenciar situações, 
podendo até sugerir conjecturas abstratas, fundamentais a compreensão de um 
conhecimento ou modelo de conhecimento que se está construindo (BORGES, 
1999 p. 136) 
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Nesse sentido, a tecnologia deve ser usada na sala de aula, mas como uma ferramenta a mais que ajuda e 
auxilia na aprendizagem dos alunos. Por isso, o educador deve analisar os variados recursos da 
informática, seja eles computadores, câmaras, celulares, data show, notebooks. Não é adequado utilizar 
essas tecnologias em sala e ter uma prática pedagógica ultrapassada. É dentro dessa concepção que há 
necessidade de investir em boas formações continuadas dos professores, já que somente as tecnologias da 
informação por si só não melhoram a qualidade da educação.  

Para que essas ferramentas tecnológicas tenham efeitos positivos na educação escolar, necessita-se que o 
professor planeje cada ação para que o processo de inclusão digital favoreça a aprendizagem dos alunos e 
não se torne ferramentas que causam entraves na aprendizagem. Precisa-se ter bem claro que nesse 
processo é essencial que o educador se aproprie primeiramente dessas tecnologias, conhecendo-as, 
explorando e que assim planeje situações significativas de aprendizagem, situações que se constituem em 
ganhos pedagógicos. 

Como as tecnologias estão inseridas nos contextos sociais, a escola não pode agir na contramão e 
desconsiderar a forte influência que as tecnologias exercem na sociedade do conhecimento. O melhor 
caminho é aproveitar os benefícios que essa tecnologia oferece e assim adequá-las ao contexto 
educacional. Se a tecnologia for utilizada a serviço da educação o aluno ganha em qualidade do ensino e da 
aprendizagem mas isso só acontece quando o professor compreende qual é seu papel, que não é o de mero 
repassador de conhecimento. Usar as tecnologias a favor da educação significa instigar o aluno a criar, 
produzir, refletir, pesquisar, isto é, o aluno é o sujeito de sua aprendizagem e não apenas um sujeito 
passivo. Nesse caso, o professor deixa de ser um repassador de conhecimentos e informações e passa a 
criar situações que o aluno é copartícipe do processo de aprendizagem. 

A tecnologia alcança tanto pobres quanto a ricos, e isto faz com que a escola se aproprie dessa tecnologia 
atualizando-se constantemente de modo a adequar-se ao novo perfil de um professor atualizado e 
antenado com as novas tecnologias. Do ponto de vista pedagógico, ao professor cabe a tarefa e o desafio de 
repensar uma pedagogia que seja aliada à tecnologia, o que significa planejar aulas não apenas expositivas, 
mas interativas, problematizadoras em que o aluno tenha condições de encontrar soluções, debater, criar, 
questionar e opinar. 

Quanto aos processos de leitura e escrita ao utilizar as novas tecnologias as aulas ficam mais interessantes 
e mais produtivas. O professor pode criar situações que estimula a leitura ao usar livros virtuais e livro 
impresso, confecção de um livro e disponibilização no ambiente virtual, criar e ilustrar o livro usando 
programas como “paint”. Aulas assim mostram que a tecnologia chegou e que é preciso criar novas formas 
de ensinar e aprender nas escolas e nas salas de aula. Cabe agora uma visão de educação que enfatiza os 
processos de “aprender a aprender” e não em uma educação tradicional e conteudista em que o professor 
desafia a inteligência dos alunos e nas palavras de Becker (2003), “a escola precisa transformar-se cada 
vez mais em laboratório e ser cada vez menos auditório”. Essa situação provoca no aluno uma forma 
diferente de ler e interpretar o mundo ou o que escreve, criando dessa forma um pensar diferente. 

 

1.3. O CASO APLICADO 

Esta pesquisa centrou-se na turma do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da rede 
municipal, situada na cidade de Dianópolis- TO. A escola atende a um total de 266 crianças em que a 
maioria são originárias das camadas populares. Dos 24 alunos, todos conseguiam ler e escrever. A 
professora elaborou o Projeto “Despertar da leitura”, cujos objetivos eram o de despertar e incentivar nos 
alunos o gosto pela leitura. Para que o Projeto desse sequência, a professora reuniu-se com os pais 
solicitando a colaboração dos mesmos porque haveria algumas tarefas e atividades em que as crianças 
precisariam do auxílio dos pais. 

Em seguida, foi trabalhado na sala de aula variados gêneros textuais: poemas, poesias, piadas, contos, 
literatura infanto-juvenil, histórias em quadrinhos, artigos informativos. Cada aluno escolhia um texto da 
caixa de leitura da sala e levava esse livro para casa e com o apoio dos pais faziam a leitura desse livro. No 
dia seguinte, a criança deveria fazer o reconto desse livro na turma utilizando o microfone. Assim, cada dia 
havia um grupo de alunos realizando o “reconto”. Após essa atividade a turma foi dividida em duplas e 
cada dupla deveria digitar e ilustrar o livro utilizando o laboratório de informática da escola. Em seguida 
esses textos foram organizados em slides e apresentados pelos próprios alunos com o auxílio de um 
Datashow. 

Para finalizar, foi organizado uma competição entre as duplas que deveriam apresentar o conto de forma 
interessante. Após essa atividade houve uma competição de leitura e dramatização pelos alunos sobre o 



Educação no Século XXI - Volume 31 - Tecnologias 

 
 

 
 

85 

conto “Branca de Neve e os Sete anões”. Ganhava-se prêmios aqueles que realizassem a leitura de um 
trecho do conto de forma correta: entonação, dicção, tom de voz, ritmo, respeito pela pontuação.  Essa 
atividade foi muito proveitosa, uma vez que todos os alunos se interessaram por ela e se esforçaram para 
produzir e ilustrar um texto, bem como realizar a leitura do conto atendendo aos critérios do regulamento 
do concurso. 

Nesse sentido, para a elaboração dessa pesquisa, optou-se pelo método qualitativo, utilizando-se a 
observação participante, pois houve contato entre pesquisadores e pesquisados. Para coleta de dados foi 
realizado entrevista com oito alunos e relatório das observações ocorrida nas atividades em sala de aula 
sobre o Projeto “Despertar da leitura.” 

 

1.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este trabalho foi desenvolvido no primeiro semestre de 2017, o instrumento elaborado para a 
investigação constou de entrevista com oito crianças por meio de um questionário aberto com as 
seguintes questões: 1- “Você consegue ler um texto simples com facilidade?” 2- “Qual tipo de texto que 
você mais gosta de ler?” 3- “Você gosta de aulas em que se utilizam jogos e computadores? Por quê?” Estas 
questões foram feitas às crianças de forma individual e a escolha dessas oito crianças foi aleatoriamente 
por sorteio e realizada pelos próprios pesquisadores. Para efeito comparativo, as crianças serão 
identificadas por letras do alfabeto (letra A até H). 

Sendo assim, chegou-se às: na questão 1, todos responderam que conseguem ler um texto simples com 
facilidade, com exceção do aluno B que afirmou: “não gosto de ler textos com palavras que tem LH”. Por 
sua vez, na questão 2, todos foram unânimes ao responder que gostam de textos com narração, contos de 
fada e apenas o aluno D respondeu que gosta também de parlendas. Quanto à questão 3 tem-se: aluno A- 
“gosto, porque é divertido.” Aluno B: “gosto das aulas no labin porque a gente aprende mais.” Aluno C: 
gosto de jogos porque faz a gente pensar.” Aluno D:’ gosto porque é muito bom.” Aluno E: gosto porque é 
divertido, parece que a gente tá brincando”. Aluno F: “gosto porque a gente tem que prestar mais atenção”. 
Aluno G: “gosto de aulas assim porque são mais alegras.” Aluno H: “gosto de jogos e de ir para o labim 
porque lá a gente aprende mais.” 

Diante das respostas das crianças, percebe-se que a utilização de computadores e jogos como apoio ao 
ensino e à aprendizagem enriquecem as aulas e faz com que a crianças interaja com seus pares e tem 
interesse pelo que está sendo discutido, além de permitir o contato com diferentes linguagens e a relação 
professor e aluno tornam-se mais aberta e interativa. Os resultados obtidos por esta pesquisa conformam 
as palavras de Becker (2003) que explica a necessidade da escola enfatizar os processos de “aprender a 
aprender”, pois nesses processos o aprendiz torna-se sujeito de sua aprendizagem. Nota-se o entusiasmo 
nas falas das crianças quando explicam que as aulas com uso de diferentes tecnologias “ajudam a gente 
aprender”.  

Por outro lado, em relação a questão 1 e 2, nota-se a necessidade de a escola trabalhar práticas de leitura 
que ajudem a criança a vencer dificuldades com palavras com sílabas complexa como lh, nh, rr, ss, e outras, 
além de realizar atividades que mostram os vários gêneros textuais para que tenham gosto por outros 
gêneros textuais além dos contos e da narração. Este dado corrobora a afirmação de Soares (2001), de que 
é necessário usar práticas de leitura e escrita de forma socialmente para que o aprendiz perceba a função 
social de ler e escrever. 

Desta forma, compreende-se que quando o professor consegue aliar as tecnologias como um elemento de 
estímulo à leitura, as aulas tornaram-se mais proveitosas e positivas e o ambiente escolar transforma-se 
em um espaço de interação e conquistas para as crianças. As tecnologias tornam-se aliadas do professor e 
ele usa essas ferramentas para alfabetizar e desenvolver o gosto pela leitura, produzindo desta maneira 
mais aprendizado e com resultados mais eficazes. 

 

1.5. CONCLUSÃO 

Alfabetizar e letrar nos dias atuais tem se transformado em um desafio para o educador que a cada 
planejamento precisa se atentar sobre quais práticas serão mais eficazes e desafiadoras para as crianças 
que estão em processo de alfabetização. Para isso, o professor precisa estar preparado para lidar com as 
tecnologias porque elas por si só não alfabetizam as crianças. Ainda é um desafio aliar os conhecimentos 
pedagógicos com as novas tecnologias sem perder de vista a aprendizagem significativa. Não basta o 
professor utilizar o laboratório de informática ou um data show, mas é necessário que ele faça 
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intervenções que ajudem a criança a pensar e buscar uma resposta para o problema que se apresenta. É 
preciso compreender a necessidade de desenvolver habilidades para o processo de letramento. Daí a 
preocupação em criar situações de aprendizagens que partam da realidade da criança, unindo recursos 
tecnológicos e pedagógicos, de forma que o aluno adquira o domínio da leitura e da escrita. 

Nesse sentido, é necessário qualificar os professores tornando-os capazes de realizar processos de 
mediação com essas tecnologias e mais ainda compreender que hoje é necessário uma nova postura e 
perfil de professor. As escolas precisam disponibilizar recursos, materiais e apoio pedagógico para que o 
professor possa realizar seu trabalho. Sendo assim, o aluno terá condições de realizar as atividades e 
superar suas dificuldades, visto que foi incentivado a usar criatividade e a imaginação. Aprender a ler e a 
escrever é um processo que capacita o indivíduo a ser um cidadão e por meio desses desafios a criança 
constrói o seu conhecimento, descobrindo e incorporando o sistema de escrita e só assim, esse aluno será 
considerado ativo na construção do conhecimento. 
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Capítulo 12 
 
Recursos tecnológicos como ferramentas na 
aprendizagem geográfica do espaço 

 

Waleska de Almeida Valle 

Josandra Araújo Barreto de Melo 

 

Resumo: A introdução dos meios tecnológicos nas práticas educativas nos coloca diante 

de uma infinidade de possibilidades e aperfeiçoamento, de como trazer para a sala de 

aula não apenas o estudo e a identificação do espaço geográfico, mas também como este 

espaço é transformado e se reconstrói em meio as inovações. O meio tecnológico nos 

coloca diante de mudanças que precisam adentrar os murros das escolas e, mais 

precisamente, precisam transformar a forma de como fazer a educação. Agregar as 

novas mídias as práticas educativas já existentes nos possibilitam inovar e fazer com que 

as aulas possam se transformar em um meio atrativo e de novas descobertas, assim 

pensamos em colocar esses meios como aliados para o entendimento do espaço, 

categoria fundamental para a Geografia. Tomando como referência estas mudanças e 

como elas podem auxiliar no ensino e aprendizagem, transformando práticas 

mnemônicas em práticas com dinâmicas que auxiliem o aluno a aprender de forma mais 

lúdica, que foi construído este artigo tendo como base o projeto de intervenção 

desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), Subprojeto de Geografia, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Professor Itan Pereira, na turma do 6º Ano B do Ensino Fundamental II do Turno da 

manhã, através do qual objetivamos trabalhar os recursos tecnológicos como 

ferramentas na aprendizagem do espaço geográfico. A metodologia utilizada para a 

execução do subprojeto foi embasada em leituras sistemáticas para dar suporte teórico 

ao subprojeto, foram usados recursos de multimídia, realizadas aulas de campo e de 

laboratório. Como resultado, foi possível verificar que a utilização das ferramentas de 

multimídia tornaram as aulas mais dinâmicas e a turma mais participativa, trazendo 

questionamentos e buscando sempre participar de maneira significativa nas 

intervenções. O ápice dos resultados foram os laboratórios de produção de materiais 

referentes ao que havia sido trabalhado, o que os levou a participar de uma Amostra 

Pedagógica Multidisciplinar na escola, expondo os trabalhos elaborados em sala de aula.  

 

Palavras-Chave: Recursos Tecnológicos, Recursos Didáticos, Espaço Geográfico, 

Intervenção. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a Primeira Revolução Industrial que o homem vem trazendo novas técnicas e recursos que 
facilitam, e até pode-se dizer, descomplicam a vida cotidiana. Essas inovações foram sendo introduzidas na 
vida dos indivíduos e, com elas, uma série de novos desafios foram surgindo, não apenas na prática da 
produção e consumo de produtos manufaturados, como também na especialização do homem na área dos 
saberes.  

A necessidade por qualificação acompanhou o homem e o fez buscar recursos que fossem facilitadores na 
busca por conhecimentos. Com o professor, essa busca foi além dos livros didáticos e alcançou níveis que 
conseguiram trazer para o âmbito escolar as novas e mais recentes tecnologias, auxiliando ainda mais no 
ensino e aprendizagem dos alunos. 

No final do século XX e no século XXI foram grandes os avanços, desde as práticas cartográficas até a 
concretização do uso de recursos áudios visuais. O processo de ensino e aprendizagem requer a junção 
entre o conhecimento do docente e os recursos didáticos, que podem ser utilizados para uma melhor 
fixação do conteúdo. A utilização dos recursos que podem ser materiais (lousa, pincel, data show, mapas, 
jogos, livro didático, entre outros) ou imateriais (linguagem, expressão corporal e tonalidade de voz) 
fornecerá ao aluno e ao docente uma melhor qualidade e desempenho para suas aulas (FISCARELLI, 
2008). 

O uso das novas tecnologias traz para a sala de aula novas possibilidades na apresentação dos conteúdos e 
na aproximação do global ao local, assim como o uso de computadores conectados à rede mundial de 
internet traz ao aluno, em tempo real, a oportunidade de assistir as transformações do mundo no qual ele 
está inserido, por mais longínquo que este esteja, se tornando também um facilitador em tarefas antes 
feitas manualmente e que podem ser melhor desempenhadas com uso deste recurso. A este respeito, é 
relevante citar a afirmação feita por Levy (1993): 

os sistemas cognitivos podem então transferir ao computador a tarefa de 
construir e de manter em dia representações que eles antes deviam elaborar 
com os fracos recursos de sua memória de trabalho, ou aqueles, rudimentares e 
estáticos, do lápis e do papel (Ibidem, p.40). 

E foi utilizando essas inovações como base, que foi construído o projeto de intervenção para a turma do 6º 
ano B, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Itan Pereira, localizada no bairro de 
Bodocongó II, na cidade Campina Grande – PB, a partir do desafio de aproximar os aspectos físico-naturais 
da Geografia ao cotidiano dos alunos, tarefa que, para muitos professores, torna-se inalcançável. Dessa 
forma, construímos a proposta de trazer para as aulas de Geografia a leitura de imagens com o uso do 
computador e projetadas pelo Data Show, que os aproxima dos conteúdos estudados e traz para a sua 
realidade uma abordagem mais concreta e simplificada do que está exposto no livro didático.   

A intervenção foi pensada para que, de maneira lúdica, o aprendizado dos alunos fosse mais dinamizado e 
que os conteúdos não se tornassem enfadonhos. A cada encontro, podemos observar que os alunos se 
tornavam mais instigados e estavam sempre na busca de novos conhecimentos acerca dos conteúdos. 
Além de trazer os meios tecnológicos como uma ferramenta facilitadora para a fixação dos conteúdos 
físicos naturais, como, as formas de relevo, o clima e suas alterações, foi pensado a construção de um 
pensamento crítico diante das abordagens, pensando no homem como modificador do meio natural e 
construtor de novas paisagens, em consonância com o pensamento do geógrafo Milton Santos. 

A história do homem sobre a Terra é a história de uma rutura progressiva entre 
o homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo 
tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, 
armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo. A natureza 
artificializada marca uma grande mudança na história humana da natureza. 
Agora, com a tecnociência, alcançamos o estágio supremo dessa evolução 
(SANTOS, 2011, p.43). 

A ideia de agregar o meio físico natural a um pensamento crítico com o uso das mídias trouxe resultados 
grandiosos para a intervenção, onde observamos a grandeza do PIBID (Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência), não apenas na formação de futuros docentes, que tem neste programa a 
oportunidade de trazer práticas pedagógicas que auxiliam nas novas formas de ensino aprendizado, como 
também na produção científica, mediante suas experiências vivenciadas em sala de aula.  
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As turmas contempladas com as intervenções do PIBID, conseguem desempenhar trabalhos lúdicos que 
comprovam a eficácia e seriedade do programa, confirmando que com compromisso e cientificidade a 
educação é o grande caminho para as mudanças éticas e sociais. 

 

2. METODOLOGIA 

O projeto de intervenção desenvolvido entre os meses de junho a dezembro de 2017 na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Professor Itan Pereira, localizada a Rua: Luís Mota, S/N, bairro de 
Bodocongó II, Campina Grande – PB, e contemplou a turma do 6º Ano B do turno da Manhã, onde estão 
matriculados 32 alunos com a faixa etária entre 10 e 12 anos de idade. A Figura 1, capturada do Google 
Earth procura apresentar a localização da escola. 

 
Figura 1: Localização da Escola Estadual Itan Pereira, na cidade de Campina Grande. 

Fonte:www.google.com.br/maps. 
 

Foram utilizados para o melhor desempenho do projeto recursos de multimídia como computador, data 
show e caixas de som, e para prática com os alunos foram realizadas aulas de campo e laboratório com a 
produção de cartazes e maquetes, construídas com massinha de modelar e outros materiais. 

Essas práticas laboratoriais foram realizadas dentro do próprio espaço escolar, tendo em vista a idade 
média da turma e pela escola se localizar em uma área com altos índices de violência urbana. Dessa forma, 
a equipe se sentiu mais segura em desenvolver o estudo de campo no âmbito escolar. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As perspectivas na elaboração do projeto de intervenção estavam em trazer de forma utilitária e eficaz, o 
que faz parte na atualidade do cotidiano das novas gerações. O meio técnico científico informacional, com 
suas tecnologias a serviço da educação, coloca novas oportunidades para que, de forma mais clara e 
eficiente, os conteúdos possam ser apresentados e trabalhados, de tal forma que os alunos tragam o que os 
parece mais distante para seu dia a dia, conforme se afirma na literatura: 

O surgimento das mídias eletrônicas, que divulgam o conhecimento produzido e 
o acesso à informação que, por sua vez, se constituem pilares da educação 
ocidental moderna, acontecem de forma cada vez mais ágil e, com isto, os 
critérios de perenidade e permanência dos conhecimentos acumulados se 
somam ao critério de atualidade (CARVALHO, BOTELHO, 2000).  

Tendo as novas mídias como aliadas para essa experiência, observamos quão dinâmica as intervenções se 
tornaram e novos questionamentos surgiam a cada imagem e informação que era apresentada junto ao 
material didático, que é disponibilizado aos alunos pela escola por meio da Secretaria de Educação do 
Estado da Paraíba. O que tentamos evidenciar com este projeto de intervenção, não foi desmerecer o papel 
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do livro didático, mas comprovar a eficiência da união das novas tecnologias a este instrumento de 
tamanha importância.   

 A vivência de sala de aula trouxe a comprovação de que o professor não é apenas mediador entre o 
conhecimento científico e o aluno, mas que pode apoiar as novas experiências no contexto de sala de aula, 
que pode ser transformada numa verdadeira oficina em constante construção, independente das 
condições materiais. Assim, nos vislumbramos como muitos talentos, que não seriam descobertos sem 
este trabalho, o que vem comprovar a opinião de Manoel Fernandes, quando afirma que: 

a realização de um ofício no interior de uma dada oficina cria, dentre outras 
coisas, uma identidade entre os indivíduos e os objetos que estes manipulam, as 
ferramentas que manuseiam, os processos com os quais interagem. E ainda 
mais, cria uma identidade entre os indivíduos que são parceiros de rituais 
comuns, realizadores de um dado ofício e situados no ambiente da mesma 
oficina (SOUSA NETO, 2005, p.250) 

Essa experiência criou um laboratório onde trabalhamos em um primeiro momento com a elaboração de 
cartazes, onde os alunos produziram, após uma aula de campo dentro da própria escola, materiais onde 
foram comparadas as formas de relevo encontradas no ambiente escolar, com as formas na área onde os 
alunos residem. A Figura 2 apresenta algumas imagens referentes ao desenvolvimento do projeto. 

 

Figura 2: Imagens do desenvolvimento do projeto de intervenção na Escola Estadual Professor Itan 
Pereira, Campina Grande, PB. 

   
Fonte: Arquivo pessoal de Waleska Almeida Valle. 

 
Pode-se observar o engajamento da turma e o aproveitamento do conteu do, que antes era tido como 
enfadonho, passou a ser mais dina mico, trazendo os conteu dos antes apresentados atrave s da intervença o 
por meio de recursos tecnolo gicos ao seu cotidiano.  
Foram construídas maquetes com uso de material simples, como massinha de modelar, para a 
comprovação do aprendizado dos conteúdos de formas de relevo e meio natural. Neste laboratório, os 
alunos dividiram-se em grupos e trabalharam nestas construções de relevo, dando a eles os nomes das 
formas de relevo a serem trabalhadas, as quais foram construídas com base nos conhecimentos adquiridos 
na sala de aula. 
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Figura 3: Formas de relevo construídas pelos alunos com massa de modelar. 

  
Fonte: Arquivo pessoal de Waleska Almeida Valle. 

 

Este trabalho foi bastante relevante, onde podemos expor os materiais produzidos na aula de laboratório 
na Amostra “Em Tudo Tem Matemática”, organizada pela direção da escola, os professores de Matemática 
e os professores das demais disciplinas, envolvendo de forma significativa a interdisciplinaridade. 

 
Figura 4: Amostra “Em Tudo Tem Matemática”. 

Fonte: Arquivo pessoal de Waleska Almeida Valle. 
 
A experiência de agregar as novas tecnologias ao conteúdo físico natural da Geografia e trazer uma 
perspectiva de criticidade a atuação do homem ao meio natural, foi fundamental para a experiência de 
agregar, não apenas conhecimento, como também  a importância na formação do cidadão, que deve ser 
um dos vieses da educação, como enfatiza os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998): 
“pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de 
conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania”. 

O habitat nada mais é que “o reflexo da sociedade” (SANTOS, 1982, p. 123) e é em meio a essa perspectiva, 
que devemos aproximar os alunos ao desenvolvimento técnico científico e ao mundo que os espera fora do 
meio escolar, um mundo de inovações em que os espaços são transformados a cada instante e que não 
podemos deixar de acompanhar tais inovações, onde o principal papel da geografia é estudar este espaço e 
suas transformações. Assim, nosso papel como geógrafos, é aproximar os nossos alunos ao máximo a 
realidade e as mudanças vivenciadas no mesmo.  

 

4. CONCLUSÕES 

Diante da experiência adquirida com a projeto de intervenção “Inovações tecnológicas como ferramentas 
na aprendizagem do espaço geográfico”, podemos concluir a importância em agregar as mídias digitais ao 
conteúdo trabalhado nas séries iniciais no Ensino Fundamental II, onde a apresentação de novos recursos 
como complemento do material que contemplam o que está sendo apresentado nos livros didáticos, 
trouxe à turma uma maior atenção nas aulas, sendo observado um maior interesse ao que era exposto no 



Educação no Século XXI - Volume 31 - Tecnologias 

 
 

 
 

92 

material e nos slides. Este foi um dos fatores que nos instigou na produção de aulas com os materiais que 
tínhamos ao nosso dispor. 

As oficinas laboratoriais foram o ponto culminante do projeto, onde foi melhor observado o desempenho 
da turma. A colaboração de todos os alunos nas produções nos fez concluir que, de maneira significativa, a 
turma conseguiu absorver os conteúdos trabalhados e o projeto alcançou seus objetivos. 

A produção dos cartazes e maquetes na sala de aula, foi criada para trazermos aos alunos novas 
possibilidades de aprendizado, desmisficando que o ensino de Geografia é monótono e sem grandes 
construções e descobertas. Aliamos os conteúdos às práticas mais dinâmicas de construção do 
conhecimento, colocando os alunos em situações que envolviam as mais variadas habilidades, desde as 
cognitivas que são hoje uma exigência do Ministério da Educação e Cultura para a educação, as habilidades 
manuais e de criação, os trabalhos foram de um valor grandioso, não apenas para nós que elaboramos o 
projeto de intervenção, mas para os próprios alunos que se sentiram capazes de construir novos materiais 
com base em seus conhecimentos. 

Buscamos construir, assim, uma nova perspectiva para alunos do 6º B tarde da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Prof. Itan Pereira sobre o ensino de Geografia, tornando estes alunos detentores de 
conhecimentos e trazendo para seu cotidiano sempre a importância do papel que os indivíduos exercem 
sobre o espaço habitado, espaço este construído e reconstruído por nós diariamente e que temos as 
inovações tecnológicas como uma realidade. 

Por fim, há de se ressaltar que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), é de uma 
relevância inestimável para os alunos das licenciaturas. Ele nos coloca diante das situações reais da sala de 
aula e agrega aos alunos participantes, não apenas a prática da docência como também torna seus 
bolsistas pesquisadores da educação, criando novos rumos para as práticas docentes, abandonando a 
amarga ideia que educação se faz apenas em sala de aula, sem pesquisa e sem inovações. A oportunidade 
de participar desde programa é transformadora para os alunos contemplados em todos os níveis, desde os 
que trabalham as intervenções com os alunos assistidos por estas práticas. 

Sabemos já que estamos em um período crítico da história da educação no Brasil, onde o congelamento 
dos investimentos em educação vem sucateando ainda mais o ensino público e por muitas vezes, 
desestimulando quem faz educação no nosso país, deixando muitas Universidades e escolas sem as 
condições mínimas de funcionamento, porém, o PIBID nos traz um alento, mediante a todas essas lacunas 
que encontramos na educação, com o apoio do programa, conseguimos alcançar patamares que jamais 
seriam alcançados sem a implantação e o incentivo dos que fazem o PIBID.  
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Capítulo 13 

 

Contaí – a tecnologia como ferramenta facilitadora do 
ensino-aprendizagem da língua portuguesa 

 

Eder Diego de Oliveira 

Marcelo Bolfe 

Miguel Henrique Senegalha de Souza 

Luiz Fernando da Silva 

 

Resumo: O avanço tecnológico das últimas décadas e o fácil acesso que hoje a população 

tem em relação às tecnologias tornou muito difícil pensar Educação sem utilizar como 

estratégia de ensino ferramentas como a internet, computadores, smartphones etc. O 

modelo atual de aprendizagem não é mais suficiente para motivar os educandos a 

compreenderem alguns conceitos básicos, portanto há uma carência muito grande em se 

criar, construir e modificar a forma de aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo 

apresentar a CONTAÍ, uma plataforma digital de contos na qual todos os textos 

publicados são produzidos pelos educandos. A CONTAÍ busca de forma agradável, 

dinâmica e interativa incentivar os educandos a escreverem suas histórias para serem 

disponibilizadas para toda a comunidade, bem como ter a oportunidade de ler as 

histórias publicadas por outros autores. Todos os textos produzidos, antes de serem 

publicados, são encaminhados via sistema para a Biblioteca Interativa, a fim de serem 

revisados em uma dinâmica de feedbacks. A CONTAÍ está inserida no contexto da 

aprendizagem significativa com tecnologia de Jane Howland, que descreve a tecnologia 

como uma vertente poderosa para concretização da aprendizagem. Contudo, alguns 

fatores devem ser levados em consideração: a tecnologia não deve ser utilizada de forma 

tradicional, como um mero veículo de entrega, pois ela não pode ensinar os educandos, 

mas permite que eles aprendam com ela. A aprendizagem significativa terá resultado 

quando as tecnologias envolverem os educandos na construção do conhecimento, não 

reprodução; conversa, não recepção; articulação, não repetição. Esses conceitos são 

praticados no decorrer de cada texto produzido, fazendo com que os educandos 

consolidem a construção de seus saberes a cada publicação.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Tecnologia. Contos. Leitura. Escrita. 
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1.INTRODUÇÃO 

A leitura é matéria-prima para a construção e consolidação de uma boa escrita, ela possibilita o 
desenvolvimento do senso crítico e o refinamento do raciocínio, assim como o aumento do vocabulário. 
Segundo o texto “Redação Educar” da editora Abril (2015), ler é um hábito poderoso que nos faz conhecer 
mundos e ideias. A leitura ajuda a construir um elo com o mundo da escrita; a proximidade com esse 
mundo, por sua vez, facilita o letramento e ajuda em todas as disciplinas. Esses hábitos colaboram para a 
fixação da grafia correta das palavras.  

Durante as aulas da disciplina de Linguagem Oral e Escrita Aplicada a Rede de Computadores, percebeu-se 
que os educandos da turma do curso técnico de Redes apresentavam dificuldades em realizar as 
atividades de leitura e escrita. Muitos educandos encontravam problemas em estruturar textos (início, 
meio e fim), expor suas ideias de forma clara e ler para outras pessoas. Muitos desses educandos não leem 
em voz alta por receio de lerem errado ou mesmo se atrapalhar na hora da leitura.  

Nesse contexto foram propostas diversas atividades e estratégias de ensino para que os educandos fossem 
estimulados a superar essas dificuldades. Uma das propostas foi a atividade de contação de histórias, na 
qual os educandos apresentaram uma participação efetiva e entusiasmada. A experiência foi tão 
significativa que resultou na criação de contos que deveriam ser compartilhados entre todos os educandos 
do Centro Educacional Marista Ir. Acácio. Diante dessa conjuntura propôs-se a criação da plataforma 
digital de contos CONTAÍ.  

A ferramenta busca, de forma agradável, dinâmica e interativa, incentivar os educandos à leitura e à 
escrita. Todos os textos produzidos podem ser curtidos e compartilhados nas redes sociais, essa ação visa 
dar mais popularidade aos textos escritos e, assim, proporcionar que mais pessoas leiam e conheçam os 
trabalhos dos autores. Antes de serem publicados, os textos são encaminhados via sistema (PubliqueAí) à 
equipe da Biblioteca Interativa, responsável pela revisão e publicação dos contos. Essa equipe oferece aos 
autores um feedback dos seus textos, no qual cada autor recebe um e-mail com informações a fim de ajudá-
los a melhorarem suas produções textuais. Stenger (2014) descreve que o feedback é mais eficaz quando 
orientado em torno de uma conquista específica que os estudantes estão trabalhando. Deve, contudo, ficar 
claro para os educandos como as informações que eles estão recebendo os ajudarão a progredir em 
direção a seu objetivo final. 

 

2.APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E TECNOLOGIA 

Com a chegada das novas tecnologias e com o crescimento das redes sociais, o modelo atual de 
aprendizagem parece não ser suficiente para motivar os educandos a compreenderem os conceitos de 
algumas disciplinas. Há uma carência muito grande em se criar, construir e modificar a forma de 
aprendizagem (OLIVEIRA, 2013). 

Segundo Santos (2012), o modelo de aprendizagem que embasa as necessidades do nosso tempo não é 
mais o modelo tradicional, que acredita que o educando deva receber informações prontas e ter, como 
única tarefa, repeti-las na íntegra. Para (Ausubel et al., 1978, p. 159) “a aprendizagem significativa 
acontece quando uma informação nova é adquirida mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz 
em ligar a informação nova com conceitos ou proposições relevantes preexistentes em sua estrutura 
cognitiva”.  

A promoção da aprendizagem significativa se fundamenta num modelo dinâmico, no qual todos os saberes 
e interconexões mentais dos educandos são levados em consideração. Com o intuito de facilitar a absorção 
e tornar a aprendizagem significativa ainda mais relevante, dinâmica e atraente para os educandos, 
utilizou-se para o desenvolvimento deste trabalho o estudo de Howland, Jonassen e Marra (2011), no qual 
os atores relatam o poder da tecnologia como mecanismo facilitador da aprendizagem significativa. Para 
eles, a tecnologia é uma ótima forma de promover aprendizagem, pois ela pode ser usada como 
facilitadora do ato de pensar. A tecnologia é usada como veículo de informações para explorar o 
conhecimento, comparando, assim, suas perspectivas, crenças e visões de mundo. 
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Segundo Howland, Jonassen e Marra (2011), para que os educandos aprendam de forma significativa eles 
devem ser intencionalmente envolvidos em uma atividade que tenha algum significado para eles. Essa 
atividade deve ser ativa, construtiva, intencional, autêntica e cooperativa. A tecnologia é muito mais do 
que hardware e software, ela consiste em um ambiente que pode envolver o aprendiz em uma atmosfera 
de aprendizagem cognitiva e, assim, facilitar o desenvolvimento da habilidade de pensar. Vale ressaltar 
que para ela ser uma ferramenta efetiva, algumas características devem ser consideradas: possuir 
interações com o aprendiz, ser atraente e funcionar como kit de ferramentas intelectuais que permitam ao 
educando construir conhecimento. 

 

3.FEEDBACK 

O feedback é um mecanismo importante para que os educandos tenham oportunidade de saber o que eles 
precisam melhorar e quais comportamentos foram positivos e negativos durante as atividades, 
provocando neles uma conscientização sobre o processo de aprendizagem. Ele demostra ao educando as 
discordâncias entre o resultado almejado e o conseguido, gerando motivação para mudança. 

Segundo Shute (2007, p. 1), o feedback deve assumir um papel formativo no contexto educacional. A 
autora define como “informação comunicada ao aprendiz com o objetivo de modificar seu pensamento ou 
comportamento para promover a aprendizagem”. Seu principal objetivo, segundo a autora, é aumentar o 
conhecimento, as habilidades e a compreensão do educando em relação a um determinado conteúdo. Para 
Race (2001), o feedback é normalmente algo que acontece como resultado de alguma ação orientada para 
aprendizagem, ele pode ser fornecido após ou durante o evento. É parte essencial de uma aprendizagem 
eficaz, ele ajuda os educandos a compreenderem o assunto trabalhado dando orientações claras sobre 
como melhorar sua aprendizagem. A prática de dar e receber feedback melhora os resultados da 
aprendizagem, pois direciona e proporciona automaticamente a autorreflexão sobre seu comportamento 
de forma crítica (ZEFERINO; DOMINGUES; AMARAL, 2007).  

No ambiente online, Shute (2007) considera que feedback formativo é toda informação oferecida ao 
educando por meio de uma mensagem, display, vídeo ou áudio em resposta a uma ação do educando 
(contribuições, informações e questionamentos) que tenha como alvo moldar sua percepção, ação e 
cognição objetivando auxiliar sua aprendizagem e favorecer seu desenvolvimento. O feedback não deve 
desencorajar ou ameaçar a autoestima dos educandos. Dessa forma, feedback negativos, ou seja, críticas, 
comparações entre os educandos e notas não devam ser utilizados, pois, de acordo com Shute (2007) os 
educandos se beneficiam apenas com os comentários, não com a nota. Sendo assim, o feedback deve 
fornecer informações que ajudem ao educando a progredir.  

 

4.APLICAÇÃO DA PLATAFORMA CONTAÍ NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Como relatado na introdução deste trabalho, a tecnologia não deve ser utilizada como um veículo de 
entrega, ela não pode ensinar os educandos; em vez disso, os educandos aprendem com ela. Segundo Lima 
e Sauer (2003), a aprendizagem significativa requer como condição que o educando demonstre disposição 
em adotar uma estratégia para estabelecer relações entre o conceito em construção e o que ele já possui 
de conhecimento. 

Para a construção dos contos foram realizadas algumas dinâmicas. Dentre elas, destacam-se:  

 

4.1. QUEM CONTA UM CONTO 

A dinâmica acontece com os participantes sentados em roda, no meio espalham-se imagens variadas e de 
diversos tamanhos, que são recortes de revistas, jornais e outros materiais do gênero. Cada integrante do 
grupo pega uma e aguarda as instruções dadas pelo mediador, que explica que todas as imagens 
participarão de uma mesma história contada por todos. O mediador usa sua imaginação para começar uma 
história original e, sem terminá-la, toca um sino para que o participante ao lado continue a história e 
inclua nela a sua própria imagem. Assim acontecerá até o último participante, que encerrará a história de 
construção coletiva com a sua imagem. O objetivo é, de forma lúdica, fomentar a criatividade e estimular a 
escrita criativa de contos. 
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4.2. ABSTRAINDO UMA HISTÓRIA POR MEIO DE UMA IMAGEM 

A dinâmica acontece quando o mediador pega uma imagem da internet, não uma imagem qualquer, mas 
uma que possibilite que os educandos possam por meio dela abstrair características: localização, clima, 
ambiente e sentimentos. O mediador pede para que os educandos analisem a imagem e comecem a 
descrevê-la, dando ênfase no que mais lhe chamou a atenção. O educando pode utilizar todos os objetos 
que compõe a imagem ou somente um. Essa dinâmica tem como objetivo demonstrar aos educandos que 
por meio de um objeto (imagem), usando a imaginação, ele poderá construir uma história. Na Figura 1, 
pode-se visualizar os educandos nas dinâmicas de construção dos contos.  

 

Figura 1 – Dinâmicas para construção dos contos. 

Fonte: Os autores.  

 

Após a realização da dinâmica, os educandos foram convidados a produzirem seus textos, que poderiam 
ser contos de romance, aventura, infantil e terror ou poemas, na plataforma CONTAÍ.  

 

5.FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA CONTAÍ 

No ambiente de envio dos contos da plataforma os educandos terão que preencher alguns campos, todos 
eles são obrigatórios e servem para identificar o autor, gênero do texto e e-mail, que é determinante para 
os feedbacks, uma vez que todos os comentários e dicas a respeito do texto em questão são realizados pelo 
correio eletrônico. Outro campo importante é o da unidade corretora, haja vista que ao escolher a unidade 
o autor estará determinando quem será responsável por produzir os feedbacks e publicar o seu conto. 
Além dos campos mencionados, o autor deve preencher o de descrição do conto. 

Ao finalizar o preenchimento de todos os campos, o educando encerra essa etapa ao clicar no botão 
PubliqueAí. Vale ressaltar que o envio não garante a publicação do conto automaticamente, pois a partir 
desse momento o conto passará pelo processo de correção e trocas de informações entra unidade 
corretora e o educando. Só depois desse processo o conto será publicado e disponibilizado para ser 
curtido e compartilhado nas redes sociais. 

 

5.1. FEEDBACK DO CONTO 

Nesse ambiente acontece toda a interação entre a unidade corretora e o educando. Ao receber os textos 
via PubliqueAí, o corretor acessa-os pelo seu ambiente de trabalho conforme a Figura 2 e revisa-os tecendo 
orientações no plano da expressão e no do conteúdo. Essa dinâmica de troca de mensagens (feedback) 
entre o corretor e o educando não tem um limite, ela só acaba quando o texto estiver pronto para 
publicação. 
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Figura 2 – Ambiente de Correção dos Contos 

Fonte: Os Autores 

 

Uma das principais características da plataforma CONTAÍ é que ela não dá resposta pronta aos educandos, 
mas sim oportuniza que eles analisem seus textos de forma a garantir sua autonomia e protagonismo 
durante o processo de construção dos saberes. A plataforma proporciona aos educandos reflexões. 

As orientações necessárias são feitas por meio de códigos e observações. Ou seja, se houver uma palavra 
no conto ou poema que não foi acentuada ou contém um equívoco na acentuação, o corretor indicará “ * ” a 
fim de que o autor identifique e corrija seu texto. 

Os códigos são enviados no corpo do e-mail feedback. Essa ação irá se repetir ao longo de toda a correção, 
pois para cada tipo de inadequação no texto, a tabela apresentará um código e a sua descrição. Na Figura 3 
pode-se visualizar a tabela. 

 

Figura 3 – Tabelas com o código da correção e sua legenda 

Fonte: Os Autores.  



Educação no Século XXI - Volume 31 - Tecnologias 

 
 

 
 

98 

6.AMBIENTE PERGUNTEAÍ (FÓRUM) 

A plataforma também apresenta em sua estrutura um local para que os corretores e educadores troquem 
experiências sobre suas dinâmicas e os contextos de onde e como a ferramenta está sendo utilizada. Na 
CONTAÍ esse ambiente recebe o nome de PergunteAí. Segundo Silva e Borba (2010), o fórum enquanto 
ferramenta de aprendizagem e troca de experiência permite o registro e a comunicação de todos os 
envolvidos por meio da tecnologia. A emissão e recepção se interligam permitindo que a mensagem 
circulada seja comentada e analisada por todos os sujeitos envolvidos no processo de comunicação. Para 
Harasim (1995), os fóruns devem ser utilizados como estratégia da comunicação e diálogo, permitindo a 
produção do saber. O favorecimento do diálogo, a troca de opiniões e experiências, o debate de ideias, a 
construção de saberes e a possibilidade de reflexão são quesitos fundamentais para a aprendizagem 
colaborativa.   

Esse ambiente é importante na composição da CONTAÍ, pois permite que os envolvidos possam dar 
sugestões, fazer elogios e críticas ajudando de forma clara, contínua e objetiva o aperfeiçoamento da 
plataforma e das suas práticas.    

 

7.CONSIDERAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos educadores – principalmente do ensino médio – é 
assegurar o fator motivacional. Os educandos trazem consigo uma mentalidade de trabalho e estudo 
basEADo na repetição e na memorização de conceitos e conteúdos sem a preocupação de abstrair os 
conhecimentos adquiridos na resolução dos problemas. 

Com a tentativa de despertar o fator motivador e salientar a importância de uma boa leitura e escrita, 
propõe-se a utilização da plataforma CONTAÍ como ferramenta mediadora de aprendizagem e 
aperfeiçoamento da escrita em língua portuguesa. Demonstrou-se que a sua aplicação permite maior 
entendimento e maior convicção no aprendizado por parte dos educandos, possibilitando, muitas vezes, 
que demonstrações formais fiquem em segundo plano no processo. Dentre as vantagens do uso da 
plataforma CONTAÍ como ferramenta didática, destacam-se: 

 Ser uma ferramenta de auxílio na prática da leitura e escrita; 
 Proporcionar aos educandos um ambiente agradável, dinâmico e interativo de leitura e escrita; 
 Propiciar um espaço de divulgação de textos, bem como ser um descobridor de novos escritores; 
 Criar um novo mecanismo de correção e dicas para melhorar a qualidade dos textos por meio de 
um ambiente simples e o objetivo: feedback. 

Com os resultados obtidos por meio dos feedbacks e das publicações, percebeu-se um ganho significativo 
na aprendizagem dos conteúdos propostos, o que nos leva acreditar que estamos diante de uma 
ferramenta poderosa para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de língua 
portuguesa, assim como descobrir e incentivar futuros escritores.   

Espera-se que essa plataforma seja um marco no incentivo à leitura e à escrita dos educandos do Centro 
Educacional Marista Ir. Acácio e de todo seu território, uma vez que a CONTAÍ está disponível a todos, sem 
exceção.  

Atualmente, a plataforma já recebeu mais de 300 textos escritos e publicados por educandos de 6 a 18 
anos e de diversas pessoas da comunidade local. A CONTAÍ já conta com mais de 25000 acessos. 

 

REFERÊNCIAS 

[1] Ausubel, D. P.; NOVAK, J. D.; Hanesian, H. Educational psychology: A cognitive view. 2ª ed. Nova York: Holt, 
Rinehart and Winston, 1978. 

[2] Educar Para Crescer: Como Ensinar a seu Filho que Ler é um Prazer. 2015. Disponível em:  
<http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/importancia-leitura-521213.shtml>.  Acesso em 19 mar 2017. 

[3] Harassim. Redes de aprendizagem: Um guia para o ensino e aprendizagem on-line. São Paulo: Senac, 2005. 1ª 
ed.: MIT Press (EUA), 1995. 

[4] Howaland, Jane. L; Jonassen, David. H; Marra, Rose. M. Meaningful Learning with Technology, 4th Edition. 
2011. Disponível em: 
https://www.pearsonhighered.com/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0132565587.pdf. 
Acessado em 12 fev. 2016. 



Educação no Século XXI - Volume 31 - Tecnologias 

 
 

 
 

99 

[5] Lima, Isolda G DE; Sauer, Laurete Z. Uma proposta metodológica e sua contribuição para a aprendizagem de 
matemática na formação de engenheiros. 2003 In: Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, Congresso 
Brasileiro de Ensino de Engenharia, Rio de Janeiro, RJ, 2003. 

[6] Oliveira, Eder. Diego; BARROS, Rodolfo. Miranda. ABstração Game um Jogo para Facilitar o Processo de 
Ensino e Aprendizagem da Orientação a Objetos, 2013 In: XXXIII Congresso da Sociedade Brasileira da Computação 
2013, Maceió. XXI Workshop Sobre Educação em Computação, 2013. p. 395-400. 

[7] Race, P. Using feedback to help students learn. Higher Education Academy. 2001. 

[8] Santos, Júlio. César. Furtado Dos. O Desafio de Promover a aprendizagem Significativa. 2012. Disponível em: 
http://cenfophistoria.files.wordpress.com/2012/02/textodesafio.pdf. Acessado em 15 abr. 2016. 

[9] Shute, V. Focus on formative feedback. ETS Research e Development. Princeton, NJ, March 2007. Disponível 
em: www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-07-11.pdf.  Acesso em: 14 mar. 2017. 

[10] Silva, R. M. P; Borba S. I; Fórum de Discussão como Ferramenta para a Construção do Conhecimento. 
Pesquisa em Educação: Desenvolvimento, Ética e Responsabilidade Social 2010. ISSN 1981-3031. Disponível em: 
http://dmd2.webfactional.com/media/anais/Forum-de-Discussao-como-Ferramenta-Para.pdf. Acesso em 19 mar 
2017. 

[11] Stenger, M. 5 Research-Based Tips for Providing Students with Meaningful Feedback. 2014. Disponível em: 
http://www.edutopia.org/blog/tips-providing-students-meaningful-feedback-marianne-stenger. Acesso em 11 nov. 
2016. 

[12] Zeferido, A. M. B; L; Amaral. Feedback como estratégia de aprendizado no ensino médico. Rev. bras. educ. 
med. [online]. 2007, vol.31, n.2, pp.176-179. ISSN 0100-5502.  http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
55022007000200009. Acesso em 14 mar 2017. 

  

https://www.heacademy.ac.uk/resource/using-feedback-help-students-learn
http://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-07-11.pdf
http://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-07-11.pdf
http://www.edutopia.org/users/marianne-stenger
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ZEFERINO,+ANGELICA+MARIA+BICUDO


Educação no Século XXI - Volume 31 - Tecnologias 

 
 

 
 

100 

Capítulo 14 
Tecnologia educacional voltada ao ensino de língua 
portuguesa 

 

Waléria Lindoso Dantas Assis 

Ivone de Maria da Silva Lindoso 

 

Resumo: Neste trabalho pretende-se mostrar que no mundo atual torna-se difícil negar a influência de um 
marco tecnológico acentuado e que diante disso, sente-se a necessidade de transformar a educação com o 
uso de modernas tecnologias. No âmbito da educação, pessoas interessadas em educação viram nas 
tecnologias um novo determinante, uma nova oportunidade para repensar e incorporar no referencial de 
metas educativas as dimensões éticas, sociais, políticas, pedagógicas e didáticas. Para tanto, analisamos 
que no mundo educativo, em função das mudanças, os avanços tecnológicos estão se tornando um 
instrumento que pode auxiliar no aprendizado de crianças, jovens e adultos. São novos recursos que se 
apresentam como uma ferramenta que mudará a face da sociedade e no aspecto educativo viabilizará o 
crescimento do aluno e sua formação crítica, em virtude de maior participação no processo 
ensino/aprendizagem. A otimização dessa metodologia faz com que a tarefa de ensinar na sociedade do 
conhecimento promova, aos educandos, novas capacidades de aprender a resolver problemas de forma 
autônoma, saber trabalhar em equipe e em redes, aprender ao longo da vida desenvolver habilidades para 
enfrentar mudanças. Para isso, é necessário que a escola participe dos processos de transformação e 
construção da realidade, na formação de indivíduos críticos e reflexivos. Configura-se por meio de um 
estudo bibliográfico, que o computador tem sido utilizado na educação, mas não se pode minimizar o uso 
deste, ao espaço da sala de aula, mas também para ensinar sobre computação, assim como para ensinar 
qualquer assunto. É necessário valorizar diversos contextos. Observa-se que em presença dessa 
importante contribuição da computação em que o alargamento e eficiência de atendimentos, nos mais 
diferentes graus de ensino, permitem a participação social, econômica e política dos vários segmentos da 
sociedade, é que a escola, frente a esses novos fatos, deve estar sempre aberta para incorporar os novos 
costumes, comportamentos e percepções proporcionados por esses recursos tecnológicos disponíveis no 
mundo de hoje. Notamos que, com a evolução dessa tecnologia e com uma metodologia adequada que 
permite prover e suplantar a educação presencial surge educação à distância, midiatizada pelos recursos 
tecnológicos. Uma modalidade de ensino, que é a educação a distância, se caracteriza pela autoinstrução e 
pela conversação didática, que mesmo sem a presença física do professor o aluno vai construindo seu 
conhecimento. Considerando-se o estudo, nota-se que, os conteúdos a serem veiculados pelo computador 
têm que ser repensados, já que os mesmos são um meio para ampliar processos cognitivos crescentes. Ao 
se discutir o ensino de Língua Portuguesa, por meio do computador, conclui-se que se torna uma 
aprendizagem significativa proporcionado ao aluno, pelo qual o professor objetiva ensinar novas 
habilidades linguísticas, léxico-semânticos, morfossintáticos e gráfico-fônicos que fazem de uma língua o 
que ela é. Desse modo, basEADo nessas modificações do cenário atual da Educação, importantes mudanças 
vêm ocorrendo, na medida em que algumas tecnologias são utilizadas como aliadas na busca de práticas 
de ensino alternativas, que beneficiem o desenvolvimento de novos métodos de ensino e aprendizagem 
nesse sentido, o computador, é uma ferramenta que pode auxiliar na inserção de atividades práticas, 
permitindo avanços no processo ensino aprendizagem. 

 

Palavras – chaves: Computador, modernas tecnologias, educação, ensino aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o advento das novas técnicas de transmissão de informações a cultura sofre repercussões em todas 
as áreas do conhecimento. Na área da educação, esses novos recursos auxiliam o crescimento do aluno e 
sua formação crítica, quebrando barreiras existentes na metodologia tradicional. A otimização dessa 
metodologia faz com que a escola participe dos processos de transformação e construção da realidade, na 
formação de indivíduos críticos e reflexivos, com competência técnica para enfrentar uma sociedade 
competitiva. 

Hoje, dos meios eletrônicos de comunicação que oferecem amplas possibilidades de transmissão e 
memorização de informações (vídeo, TV, livros etc.), temos o computador que permite novas formas de 
trabalho e interação com outros indivíduos e comunidades. O computador tem sido utilizado na educação, 
tanto para ensinar sobre computação, como para ensinar qualquer assunto. 

Este trabalho tem por finalidade mostrar o computador como instrumento mediador da aprendizagem, 
destacando o nível de desenvolvimento de seus programas educativos que muito contribuem para a 
aplicação de um ensino de qualidade, visando a uma aprendizagem construtiva, crítica e contextualizada 
com a realidade do educando. 

Segundo, McLuhan apud Litwin, 1960, p.58, “hoje em nossas cidades, a maior parte do ensino acontece 
fora da escola. A quantidade de informação comunicada pela imprensa, revistas, filmes, televisão e rádio 
excede em grande medida a quantidade de informação comunicada pela instrução e textos na escola. 
Desafio este que destruiu o monopólio do livro como ajuda ao ensino e derrubou os próprios muros das 
aulas”. 

Um dos fatores chaves para se compreender e explicar as transformações econômicas, sociais e culturais 
das duas últimas décadas é o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da comunicação. 

Os avanços dessa informatização têm invadido todas as áreas e não poderiam deixar de comparecer nos 
espaços educacionais. A princípio, a primeira preocupação era o questionamento: até que ponto a 
educação iria se confundir, aos poucos e para sempre, com os meios eletrônicos? Estes meios 
permaneceriam como insumo ou como expedientes de apoio? Isto porque a pressão do mercado era 
vender tais produtos e torná-los rapidamente obsoletos. Não havia preocupação em garantir condições 
mais qualitativas de aprendizagem, a partir desses meios eletrônicos. 

Acompanhando a mudança, o professor contemporâneo deve usar esses recursos, até mesmo por uma 
razão de motivação das novas gerações. Educação e conhecimento perfazem a matriz principal da pós-
modernidade social e econômica. Os recursos tecnológicos são expressão importante desse novo 
momento, por serem precisamente componentes centrais da fantástica evolução da ciência e da 
tecnologia. Daí ser fundamental estabelecer a relação entre educação e conhecimento em sua ambiência 
eletrônica. 

A tecnologia na área educacional, de acordo com linhas metodológicas bastante diferenciadas, pode ser 
aplicada com sucesso, pois ficou claro que o recurso tecnológico é uma grande ferramenta que contribui 
para facilitar o processo ensino e aprendizagem. A escola definindo o seu objetivo quanto ao uso das novas 
tecnologias, seja como fim, seja interferindo nos conteúdos disciplinares, está oferecendo aos seus alunos 
a possibilidade de atuarem como cidadãos coparticipantes de uma sociedade que não se coloca à margem 
do processo de desenvolvimento. 

 

2. METODOLOGIA 

O referido estudo apropriou- se de metodologias que caracterizassem o maior rigor científico possível, 
buscando em autores a consolidação de ideias fundamentadas.  
Desta forma, fez-se a pesquisa bibliográfica, onde foi realizada uma leitura crítica de diferentes autores 
com o intuito de promover a compreensão das ideias apresentadas.  
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Para Gil (2010, p. 29): “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Nesse sentido, Ruiz reitera da seguinte forma:  

As produções humanas foram comemoradas e estão guardadas em livros, 
artigos e documentos. Bibliografia é o conjunto dos livros escritos sobre 
determinado assunto, por autores conhecidos e identificados ou anônimos, 
pertencentes as correntes de pensamento diversas entre si, ao longo da 
evolução da Humanidade. E a pesquisa bibliográfica consiste no exame desse 
manancial, para levantamento e análise do que já se produziu sobre 
determinado assunto que assumimos como tema de pesquisa científica. (RUIZ, 
2013, p. 58)  

A pesquisa como finalidade, apresentar de maneira concisa a implicação da pesquisa relativa ao título. No 
entendimento do autor, entende-se que: 

A pesquisa fenomenológica se propõe a uma descrição da experiência vivida da 
consciência, mediante o expurgo de suas características empíricas e sua 
consideração no plano da realidade essencial. Trata-se, pois, de um tipo de 
pesquisa que busca descrever e interpretar os fenômenos que se apresentam à 
percepção. (GIL, 2010, p. 39).  

Ainda diz-se que:  

A pesquisa fenomenológica busca a interpretação do mundo através da 
consciência do sujeito formulada com base em suas experiências. Seu objeto é, 
por- tanto, o próprio fenômeno tal como se apresenta à consciência, ou seja, o 
que aparece, e não o que se pensa ou se afirma a seu respeito. Tudo, pois, tem 
que ser estudado tal como é para o sujeito, sem interferência de qualquer regra 
de observação. Para a fenomenologia, um objeto pode ser uma coisa concreta, 
mas também uma sensação, uma recordação, não importando se este constitui 
uma realidade ou uma aparência. (GIL, 2010, p. 39).  

Como formas de abordagens são avaliadas ainda aspectos qualitativos, considerando os dados 
compreensíveis para o estudo. Entende-se que:  

Preocupamo-nos com a abordagem da pesquisa qualitativa. Expressamos que 
ela é uma postura importante no campo da investigação educacional. Mas 
também ressaltamos a sua predominante tendência idealista. Abrimos espaço 
também para o desenvolvimento do enfoque marxista na pesquisa em 
educação. Destacamos dele alguns conceitos que nos parecem básicos para ter 
uma ideia elementar de seus aspectos essenciais. (TRIVÑOS, 2008, p. 14)  

Para a obtenção dos dados referente à elaboração da pesquisa, foi realizado um estudo em literaturas 
relacionadas e afins com a temática, desta forma, reiterando a importância no uso da informática nas aulas 
de Língua Portuguesa, tornando-as mais interativas e adequadas ao perfil de aluno da contemporaneidade.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a aplicação de computadores na educação, nos dias de hoje, o ensino expandiu-se, aprimorando o 
nível de seus recursos didáticos e consequentemente da própria aprendizagem. Diferentes tipos de 
abordagens de ensino podem ser realizados através do computador, isto porque fornece inúmeros 
programas educativos, desenvolvidos essencialmente para auxiliar o professor no de processo ensino e 
aprendizagem, por meio dos programas específicos para computadores como é caso dos Softwares 
Educativos. 

São programas desenvolvidos dentro de uma proposta pedagógica, utilizados na sala de aula para atender 
às necessidades dos alunos. Facilitam o trabalho do educador e melhoram a qualidade do ensino dentro do 
processo educativo. Possuem técnicas específicas e métodos que são procedimentos que controlam e 
avaliam a qualidade dos Softwares. A boa qualidade norteia o fazer pedagógico do professor, possibilita 
novas conquistas por parte dos alunos, desenvolve o raciocínio lógico, habilidades e criatividade que o 
ajudarão a crescer mental e intelectualmente.  
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Os Softwares Educacionais são avaliados dentro de critérios referentes ao conteúdo: se atendem às 
necessidades de seu objetivo curricular, se tem relevância pedagógica, se os objetivos do programa são 
claros e qual a natureza do feedback fornecido aos alunos. 

A utilização de um Software está diretamente relacionada à capacidade de percepção do professor em 
relacionar a tecnologia à sua proposta educacional. Por meio dos Softwares é que podemos ensinar, 
aprender ou produzir trabalhos com excelentes apresentações.  

Esta nova forma de aquisição de conhecimento, transmitida através dos Softwares Educativos, deve abrir 
portas importantes para a compreensão do mundo que nos rodeia. A Linguagem de programação logo foi 
criada por Seymour Papert e desenvolvida com base na visão Piagetiana de construção do conhecimento 
(construtivismo de Piaget). Exclusiva para os cursos de Informática possui duas raízes, uma 
computacional e outra pedagógica. Como metodologia de ensino e aprendizagem tem sido utilizada numa 
ampla gama de atividades, em diferentes áreas de conhecimento e com diferentes populações de crianças. 
Assim temos utilizado logo com crianças que não conhecem letras, palavras ou números e, através dessa 
metodologia, o processo de alfabetização tem se desenvolvido com mais eficiência e eficácia. Também 
“tem sido usada na educação especial, com crianças que apresentam vários tipos de deficiência como: 
física, auditiva, visual e mental”. (VALENTE, 1991, p.14) 

A atividade Logo torna claro o processo de aprender. Pode resgatar a aprendizagem basEADa no 
Construtivismo, provocando uma profunda mudança na abordagem do trabalho pedagógico nas escolas. 

Os domínios de aplicação do Logo estão em permanente desenvolvimento, com o objetivo de atrair um 
número maior de usuários e motivar os alunos a usarem o computador para elaborarem as mais 
diferentes atividades de ensino aprendizagem, pois conforme MENDES apud NISKIER (1993, p.99) “O 
conhecimento ao pode ficar restrito ao simples aprendizado adquirido nas tradicionais salas de aula; só o 
exame crítico desse conhecimento leva à descoberta. É preciso buscar dimensões para o uso de 
tecnologias, através de uma visão democrática brasileira”. 

Simuladores entre os diferentes modos de usar a tecnologia na educação, a Simulação é sem dúvida um 
dos melhores, pois reforça decisivamente o treinamento das pessoas. Isto porque envolve a criação de 
modelos dinâmicos e simplificados do mundo real. Estes modelos permitem explorar tanto as situações 
fictícias, quanto as situações de riscos, desde as manipulações de substâncias químicas a objetos 
perigosos, como também permitem a exploração de experimentos que são muito complicados, ou caros, e 
que levam muito tempo para se processarem. 

É importante destacarmos que a Simulação é mais um programa do computador que pode ser utilizado na 
aquisição do conhecimento ajudando o indivíduo desenvolver suas habilidades, nos mais variados setores 
da sociedade. 

A simulação como recurso metodológico encoraja o trabalho dos professores, uma vez que facilita o 
processo de ensino e aprendizagem. Desenvolver programas de simulação nas áreas da ciência, física, 
química e biologia, utilizando experiências virtuais oferece ao aluno a possibilidade de desenvolver 
hipóteses, de testá-las e analisar seus resultados, apurando os seus conhecimentos. 

Contudo, é necessário criar condições para o aprendiz fazer a transição entre simulação, o fenômeno do 
mundo real. Esta transição não ocorre automaticamente, por isso deve ser trabalhada de forma clara e 
precisa, visto que a Simulação por si só não cria a melhor situação de aprendizado; ela mesma deve ser 
vista como um complemento de apresentações formais, leituras e discussões em sala de aula. E se estas 
complementações não forem realizadas, não existirá a garantia de que o aprendizado ocorra, e de que o 
conhecimento possa ser aplicado à vida real. 

A Aula Net com a evolução da tecnologia e com uma metodologia adequada que tal evolução permite 
suprir e superar a educação presencial surge segundo RAW apud NISKIER (1993, p.45), “... fazer parte do 
primeiro mundo não é só elevar o padrão de vida médio do cidadão; é preciso investir no desenvolvimento 
científico e na educação”. 

O EAD (Educação a Distância) caracteriza-se pela autoinstrução e pela conversação didática, com o nível e 
as necessidades da clientela norteando a elaboração do material didático, pois sem a presença física do 
professor, o próprio aluno vai construindo seu conhecimento, utilizando materiais didáticos preparados 
por professores especialistas, através dos quais o aluno, além de adquirir conhecimentos desenvolve 
hábitos e atitudes de estudo. 
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Hoje a informática é considerada uma nova disciplina que ligada aos meios de comunicação de massa, está 
a serviço da sociedade em todos os seus segmentos como, por exemplo, temos a televisão, a maior 
inovação tecnológica da modernidade, não apenas pela sua linguagem, mas pelo potencial que encerra em 
termos pedagógicos, e pode levar às mais distantes localidades informações preciosas em forma de 
imagens e sons, proporcionando o Ensino à Distância. 

Outro meio de comunicação, o computador, como uma tecnologia avançada do século, é outra revolução 
que transforma todos os paradigmas do sistema educacional e melhora a qualidade do ensino, conforme 
referências em momentos anteriores do presente trabalho. 

A introdução dessas novas tecnologias nas salas de aula facilita às trocas interindividuais, a criação de 
projetos pedagógicos, comunicação à distância e redefine o relacionamento entre professor e aluno. 

Esses recursos tecnológicos põem ao alcance de qualquer escola ou instituição educativa a possibilidade 
de desenvolver trabalhos em conjunto e ampliar no aluno a capacidade de tomar decisões, através da 
liberdade que permite difundir a todos o conhecimento produzido. É o caso da Aula Net, Software 
educacional, que possibilita, via computador, a aprendizagem sistematizada de conteúdos curriculares, 
sem a presença do professor. 

A Aula Net é um ambiente de criação e manutenção de cursos à distância basEADo na web. Tem como 
premissas básicas: interatividade dos alunos; o autor do curso não precisa ter profundos conhecimentos 
técnicos da internet para criá-lo; conteúdo criado no curso pode ser reutilizado; os recursos para a criação 
os cursos devem ser os mesmos utilizados em sala de aula. 

O ambiente da Aula Net oferece uma flexibilidade que permite a criação de vários cursos com diferentes 
ênfases, dando ao autor liberdade de decidir a sua metodologia e didática. Oferece, ainda, um conjunto de 
recursos de software, chamados serviços, dividindo-se em tipos de mecanismos como de comunicação, de 
coordenação e de cooperação, os quais proporcionam a interação entre professores/alunos e 
alunos/alunos. 

Dentro desse ambiente, são utilizadas várias opções que permitem ainda contato de interagente com o 
autor do curso, através de e-mails; surgem grupos de interesse e de discussão que abordam os assuntos 
basEADos nos temas escolhidos, possibilitando assim um debate entre interagentes do curso, permitindo a 
ação cooperativa entre tais interagentes, através de coautorias e utilização dos ambientes, para criação e 
participação em cursos à distância. 

O Software aula Net aplicado ao ensino de Língua Portuguesa se as escolas dispõem de recursos 
suficientes para integrá-lo à sua metodologia de ensino, o computador torna-se um importante auxiliar 
para as atividades escolares, pois a sua grande versatilidade lhe possibilita ser de grande proveito em 
muitas situações de aprendizagem. É óbvio que o ensino sofrerá algumas modificações, porque o conteúdo 
das disciplinas não será transmitido apenas por métodos que priorizem a presença do professor em sala 
de aula.  

A partir do momento em que uma área específica de ensino é abordada, surge o questionamento: “Como se 
pretende ensinar essa área de conhecimento e para quem?”. Primeiramente devemos saber que ensinar 
seria tornar o indivíduo consciente dos porquês, do como e não veicular rótulo destituídos de 
significações, pois segundo MARQUES et AL (1995, p.43) “...ensinar seria unir intuição e conceito: qualquer 
um dos dois, sem o outro, é puro vazio”. 

Segundo MARQUES et AL (1995, p.45): 

“... não se pretende ensinar a ler e escrever usando o computador, mesmo que 
isso seja possível. Mas, uma vez alfabetizado o aluno, nada impede que este 
instrumento seja utilizado para o que, a nosso ver, seria a finalidade do ensino 
de língua materna: a tomada de consciência dos “mecanismos” linguísticos 
léxico-semânticos, morfossintáticos e gráfico-fônicos que fazem de uma língua o 
que ela é.”. 

É bom que se diga que não se deve esquecer o contexto sociocultural que é um fator formador e 
informador essencial e no qual a língua está imersa, pois, “... ensinar uma língua enquanto língua materna 
e, então, tornar consciente o que é intuitivo, isto é, os modos de significação e os elementos formais que, 
nas variedades do uso social desta língua, produzem o sentido”. (MARQUES et AL, (1995, p.45) 
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4.CONCLUSÃO 

 A trajetória que se percorre para a elaboração deste estudo nos leva a entender que rápida e constante 
transformação da ciência e tecnologia tem produzido mudanças do homem com a natureza do homem 
com o homem e do homem consigo mesmo. A própria mudança na nossa condição de vida, pelo fato de a 
natureza do conhecimento ter mudado, exige que o homem explore o saber para melhorar a qualidade de 
vida da sociedade em que se insere. 

A era tecnologia e suas aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento humano traz benefícios para a 
humanidade, como é o caso da informática que vem contribuindo para o aumento da produtividade 
humana nos diferentes ramos de trabalho. Contudo precisa-se entender as aplicações da informática nos 
diversos setores atividades da sociedade. Essas devem ser conhecidas como instrumentos que dinamizam 
e aperfeiçoam projetos de transformação social que possibilitam a solução de problemas em diversas 
áreas como a de energia, agricultura, transporte, saúde, educação e outras, proporcionando um bem-estar 
coletivo. No âmbito educacional, vemos a utilização do computador como um recurso didático propício 
para suscitar o pensamento crítico dos nossos educandos, sendo utilizado como um instrumento mediador 
de uma aprendizagem mais construtiva para o aluno, o qual passa a ser o agente, o sujeito e responsável 
por sua aprendizagem.  

Pois é ele/que vai direcionar o caminho que deve percorrer, buscar, questionar e redimensionar o 
preexistente, de acordo com as suas necessidades e dificuldades, tendo o professor como facilitador. E 
segundo LITWIN (1997, p.90), “... a qualidade educativa destes meios de ensino depende mais do que de 
suas características técnicas do uso ou exploração didática que realize o docente e do contexto em que se 
desenvolve”. 

Vale enfatizar que o computador e uma ferramenta riquíssima que contribui para o processo de ensino e 
aprendizagem e que, visto dentro de uma visão crítica, ajudará a melhorar ou até diminuir os problemas 
educacionais e sociais. “... a tecnologia computacional permite maior poder de interação com o usuário do 
que os outros meios tecnológicos usualmente difundidos. É no poder interativo do computador que reside 
a sua maior potencialidade em educação”. (MERRIL et AL., 1986, p.36). 

Para ensinar utilizando o computador como instrumento facilitador de aprendizagem, devemos formalizar 
os conteúdos a serem abordados, e essa formalização constitui o maior desafio o momento de se 
estabelecerem tais conteúdos.  

Dependendo da maneira como são abordados, alguns deles ficarão mais efetivos, convincentes e até 
financeiramente mais convenientes com giz e lousa, recursos tão comuns do dia a dia da sala de aula. No 
entanto, no mundo globalizado, não podemos deixar de lançar mão de recursos mais sofisticados, sob pena 
de ficarmos à margem do processo de desenvolvimento. 

Pode-se dizer, portanto, que a informática como um todo não contribui somente para a aquisição e 
desenvolvimento de habilidades, mas é responsável pela formação de consciências críticas e 
contextualizadas com a realidade, preparando o homem para uma nova cultura informatizada. 

A conclusão não põe fim às discussões sobre o tema. Até porque, o trabalho em si se constitui um ponto de 
partida para novas reflexões e novas buscas de sentido da realidade educacional. 
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Capítulo 15 
 

Gêneros textuais sob uma perspectiva digital 
 

Anna Déborah Almeida de Assunção 

 

Resumo: Este estudo apresenta alguns pontos importantes para o processo de ensino-

aprendizagem que viabiliza as práticas educativas atuais, sobretudo, para o ensino de 

Língua Portuguesa, auxiliada pelo uso de tecnologias e linguagens. Por meio de 

pesquisas bibliográficas foi realizado um apanhado de informações, sobre o uso de 

tecnologias na escola; o letramento digital; bem como, novas visões para o ler e escrever; 

os gêneros textuais tradicionais e digitais e a hipertextualidade. Além de algumas 

informações úteis para complementar a prática pedagógica dos docentes de línguas por 

meio dos gêneros digitais. 

 

Palavras-chave: Hipertextualidade. Gêneros Digitais. Estratégias. 
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1.INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a grande evolução tecnológica presente em nosso tempo e as mudanças que lhes são 
decorrentes, se faz necessário que no campo educacional também haja mudanças pertinentes para que o 
processo de ensino-aprendizagem aconteça de maneira cada vez mais eficaz, e de acordo com as 
necessidades da vida moderna. A partir desta perspectiva, várias são as indagações acerca de como os 
profissionais da educação irão associar esses recursos tecnológicos à prática de ensino, e como essa nova 
contribuição pode influenciar de maneira positiva no processo de aprendizagem. 

Partindo dessa ideia, a fundamentação teórica que parte desses pressupostos são principalmente os 
estudos de Marcuschi e Xavier (2010), Xavier (2011) e Lévy (2004), base para a elaboração deste estudo 
bibliográfico, bem como alguns artigos científicos que abordam essa mesma temática. 

Este estudo tem como intenção abordar questões que dizem respeito ao uso tecnológico no âmbito 
educacional; a relação deste novo modelo a uma nova forma de letramento e aos novos gêneros textuais 
digitais; e a soma destes, associado ao chamado hipertexto, a fim de fomentar um trabalho docente voltado 
as novas práticas pedagógicas que consequentemente podem melhorar a qualidade de ensino. 

 

2.O USO DE TECNOLOGIAS NO MUNDO ACADÊMICO 

É certamente necessário e natural do ser humano buscar cada vez mais melhorias para o seu bem estar 
social e individual, e com isso surge a cada momento novos métodos, objetos, teorias, dentre outras coisas 
que de certa forma supre essa necessidade. A partir do contexto ao qual nos familiarizamos há alguns anos 
pode-se afirmar que uma das maiores invenções da nossa tida “era da informação”, como denominou Lévy, 
foi o computador e a internet. E a partir desses inventos há cada vez mais a provocação por mudanças no 
suporte leitura e escrita, do texto do papel ao texto digital, das folhas do livro para a tela do computador. 

Então, como acompanhar e adequar o ensino a essa nova ferramenta tecnológica? Qual a sua relação, 
propriamente dita? O que de fato irá mudar no ler e escrever? Várias podem ser as perguntas. Mas o que 
de fato nos chama a atenção é de como o processo se desenvolveu até aqui, e por consequência buscar 
responder as tais perguntas de hoje. 

Desde os tempos primórdios o homem sempre buscou uma forma de registrar o que acontecia a sua volta. 
E a cada fase histórica que passava iam-se construindo novas ferramentas para auxiliá-lo. De acordo com 
Coelho (apud SOARES, 2002, p.148): 

Nos primórdios da história da escrita, o espaço de escrita foi a superfície de 
uma tabuinha de argila ou madeira ou a superfície polida de uma pedra; mais 
tarde, foi a superfície interna contínua de um rolo de papiro ou de pergaminho, 
que o escriba dividia em colunas; finalmente, com a descoberta de códice, foi, e 
é, a superfície bem delimitada da página – inicialmente de papiro, de 
pergaminho, finalmente a superfície branca da página de papel. Atualmente, 
com a escrita digital, surge este novo espaço de escrita: a tela do computador. 
(SOARES, 2002)  

A partir daí percebe-se que o nosso contexto atual é basicamente voltado ao uso tecnológico, em que as 
crianças e adolescentes estão a cada dia mergulhando mais e mais, na busca principalmente de 
conhecimento/informação e interatividade. Isso porque segundo Marcuschi, (2010, p.13) “os ambientes 
virtuais são extremamente versáteis e hoje competem, em importância, entre as atividades comunicativas, 
ao lado do papel e do som”. 

Com isso, o papel do docente deve estar voltado para o acompanhamento e adaptação desse suporte para 
as suas aulas, de forma a prender e/ou resgatar a atenção e participação do estudante, ou seja, aliar o novo 
ao que já é rotineiro a fim de criar um incentivo a mais.  

Como diz Rodrigues em seu artigo: “Nesse sentido é fundamental que os docentes dominem o 
desenvolvimento de currículos e projetos pedagógicos em que as tecnologias da informação e da 
comunicação não sejam apenas ferramentas, mas recursos instituintes de novas formas de aprender e 
ensinar.” Claro que para o profissional trabalhar esse recurso tem-se que ter uma preparação adequada 
para essa finalidade, ou pelo menos, que haja um incentivo para se adentrar no universo tecnológico.  
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Várias são as contribuições dessas novas tecnologias para o ensino, dentre elas pode-se destacar a visão de 
Rodrigues (apud BARRETO, 2004, p.23): 

Os novos meios abrem outras possibilidades para a educação, implicam 
desafios para o trabalho docente, com sua matéria e seus instrumentos, 
abrangendo o redimensionamento do ensino como um todo: da sua dimensão 
epistemológica aos procedimentos mais específicos, passando pelos modos de 
objetivação dos conteúdos, pelas questões metodológicas e pelas propostas de 
avaliação. (BARRETO, 2004) 

Em conformidade com essas tecnologias o ambiente educacional passa a se tornar mais próximo dos 
estudantes, deixando de ser tão rígido, pois irá aproximar o mundo real do virtual, ao qual eles já estão 
conectados. E para isso, o docente pode se apoiar nos chamados objetos de aprendizagem ou recursos 
digitais de aprendizagem, como por exemplo: vídeos, jogos, e-mails, chats, redes de comunicação, internet, 
história em quadrinhos, entre outros que podem dar subsídio ao conteúdo trabalhado em sala, de maneira 
lúdica e variado. 

Com isso, é de suma importância que o docente esteja preparado para lidar com essas novas práticas, 
subsidiadas pelos recursos de aprendizagem, porque cada situação exigirá uma estratégia diferente. E 
para que isso se torne algo efetivo nas escolas, surge à necessidade de adequação a linguagem digital, ao 
qual se denominou de Letramento Digital. 

 

3.LETRAMENTO DIGITAL: ADAPTAÇÕES NO LER E ESCREVER 

Com o avanço cada vez mais significativo dos meios de comunicação e com a evolução propriamente dita 
das novas tecnologias surgiu à necessidade de adequação da linguagem a esse novo contexto. E para isso 
denominou-se o Letramento Digital como forte mediador de entendimento e/ou interpretação de 
imagens, textos, palavras, ou qualquer tipo de símbolo que represente ou tenha um determinado 
significado/sentido.  

Sabe-se que no espaço virtual várias são as formas de comunicação, bem como as práticas de leitura e 
escrita que venham a ser utilizadas pelo usuário, então é imprescindível o conhecimento sobre o que de 
fato venha a ser o Letramento Digital para que possa se adequar da melhor forma possível a esse novo 
contexto. Nessa perspectiva Rodrigues diz que “em suma, o letramento digital pode ser considerado como 
algo que designa o estado ou condição em que vivem e interagem indivíduos ou grupos sociais letrados 
digitalmente.” E que “o letramento digital possibilita que o indivíduo veja além dos limites do código, pois 
alguém que é letrado digitalmente reconhece e relaciona textos falados ou escritos e através disso também 
cria inferências.” Com isso é válido dizer que, as pessoas que se adentram ao mundo tecnológico têm que 
se familiarizar não só com os novos recursos que lhes são oferecidos, mais principalmente com a 
linguagem que lhe é proposta, para que assim haja a socialização entre os usuários e a compreensão dos 
textos que lhes são fornecidos. 

E para isso, também se faz necessário uma prática de leitura e escrita diferente da qual é rotineira, como 
afirma Xavier (2011), “ser um indivíduo letrado digitalmente pressupõe assumir mudanças nos modos de 
ler e escrever os códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos as 
formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela 
- , também digital”. 

A internet e todos os outros recursos que compõem e fornecem subsídios a este potencial estão em 
constante mudança, e pela sua vastidão e importância acaba por influenciar mudanças também na leitura 
e escrita da atualidade e emergem em um novo ambiente, e por consequência implica em novos tipos de 
gêneros peculiar dos ambientes digitais. 

 

4.GÊNEROS DIGITAIS E A HIPERTEXTUALIDADE 

Como pressuposto para o caminho da Hipertextualidade e compreensão das mudanças ocasionadas por 
ela se faz necessário que antes haja um breve estudo e conceituaçãode termos básicos e que lhe são 
pertinentes, como por exemplo, o texto 
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Que para Coelho (apud GUIMARÃES, 1992) conceitua-o: 

Como um enunciado oral e escrito, de extensão variável, que pode reportar 
tanto a um enunciado único, quanto a um segmento de grandes proporções. 
Nesta perspectiva, uma frase, um provérbio, um poema, um romance são 
considerados textos, assim como determinadas palavras como “Fogo!”, 
“Silêncio!” quando situadas em certos contextos específicos. (GUIMARÃES, 
1992) 

Já por esse conceito pode-se perceber que o texto é um complexo de palavras e termos que juntos formam 
um sentido completo de alguma informação, ou ainda, que o texto é um produto do pensamento e uma 
organização das ideias que ali se origina.  

Para tanto, conceituar o que seria o gênero textual também é de suma importância, pois exerce um papel 
fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Marcuschi (2010) se refere aos gêneros textuais para 
se referir aos textos materializados, encontrados no cotidiano e que apresentam características sócio-
comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Com 
isso, pode-se dizer que os gêneros textuais de fato possuem particularidades e exercem funções 
específicas, de acordo com a sua funcionalidade e interatividade. 

Cabe ressaltar que o texto impresso de certa forma demostra características que o distingue do hipertexto, 
pois o primeiro possui uma estrutura definida, ou seja, não pode ser lido linearmente e nem tão pouco da 
direita para esquerda, já o segundo, proporciona melhor autonomia e versatilidade na hora da leitura. 
Como Lévy (2004), afirma que,“no hipertexto a escrita e a leitura acontecem de forma multilinear e multi-
sequencial. Possui a dimensão que o leitor lhe der: o começo e o fim são determinados pelo leitor por meio 
de um clique na primeira tela e um clique quando o leitor se sentir satisfeito ou considerar 
suficientemente informado”. 

A partir desse breve panorama acerca de alguns conceitos fundamentais para o estudo em questão volta-
se o olhar para o hipertexto. 

 

4.1. DO TEXTO AO HIPERTEXTO 

O surgimento do termo hipertexto veio nos anos sessenta, com Theodor Holm Nelson, a partir de uma 
proposta para um projeto, no qual o denominou como um tipo de texto eletrônico, a uma nova tecnologia 
informativa. Contudo sua definição ainda não foi estabelecida, ao que se sabe alguns pesquisadores da 
área expuseram seus próprios conceitos.No entanto, a definição de Xavier (2010) é a que se apresenta 
estar mais perto e de acordo com o proposto nesse estudo, do qual o hipertexto pode ser considerado 
como “uma forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, 
adiciona e condiciona à sua superfície formas outras de textualidade”. E ainda fala sobre a sua vastidão 
textual, pois apresenta não só as palavras mais também imagens e/ou signos, ou seja,sua 
pluritextualidade. O autor menciona que é uma novidade fascinante do hipertexto por viabilizar a 
absorção de diferentes aportes sígnicos numa mesma superfície de leitura, tais como palavras, ícones 
animados, efeitos sonoros, diagramas e tabelas tridimensionais. 

Entretanto, o hipertexto não deve ser confundido como um gênero especificamente, como afirma 
Marcuschi (2010) “também o hipertexto não pode ser tratado como um gênero e sim como um modo de 
produção textual que pode estender-se a todos os gêneros dando-lhes neste caso algumas propriedades 
específicas”. 

Em suma, o valor do hipertexto para o usuário/estudante, professor, investigador, pesquisador, é que sem 
dúvida pode-se articular várias áreas do saber através dele, por meio do qual se tem acesso a uma grande 
variedade de textos que tratem de uma mesma temática, ou ainda que estejam interligados por alguns 
conceitos, neste caso os chamados hiperlinks, que são o elo entre os textos eletrônicos, facilitando o 
processo de assimilação de conteúdos, aprofundando, investigando e esquematizando ideias e 
potencializando saberes diversos. 

Além disso, o hipertexto apresenta uma diversificação de efeitos que o completam, forma não verbal, por 
meio do qual há uma interação mais expressiva, por exemplo, do que em um texto impresso, resultando 
em certas curiosidades, dinamismos e despertando interesse em todas as pessoas que o utilizam. Por isso, 
se diz que o hipertexto é flexível e variável e que exige do leitor saberes múltiplos, por que ativam em 
nosso pensamento várias formas textuais ao mesmo tempo, e se tem a necessidade de adequação da 
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linguagem, uma vez que, pode ser verbal e não verbal, gerando novos conhecimentos para a prática de 
leitura e escrita, ocasionando assim ao que já foi apresentado, o letramento digital.  

 

4.2. GÊNEROS DIGITAIS: EVOLUÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

Ao se tomar nota do que se trata o gênero textual de forma geral, sobretudo as particularidades,a 
classificação e identificação, um elemento fundamental e necessário é partir do princípio de análise do 
ambiente em que ele ocorre, paraque assim possa caracterizá-lo e compreendê-lo, ou seja, a partir do uso. 

O ambiente da internet proporciona uma diversidade de gêneros textuais ao qual se denominou de 
gêneros emergentes. E é por essa variedade de gêneros que existem atualmente, como diz Rodrigues em 
seu artigo, “não é possível caracterizar como somente um gênero textual todas as formas de textos que 
encontramos na web, justamente porque as intenções dos usuários e as próprias possibilidades de 
interação são inúmeras, além de que essas não são as mesmas nos chats, blogs, fóruns, e listas de 
discussão etc.”. Por meio do qual, pode-se ainda acrescentar no apontamento de características oriundos 
desta tipologia de gêneros, além do seu uso, a sua função de se exercer como instrumento de comunicação 
e interação.  

Partindo destes pressupostos vale destacar que a internet se apresenta como um ambiente heterogêneo, 
assim sendo, tem-se vários ambientes dessa rede que possuem características próprias que servem 
justamente para o surgimento de gêneros desse meio. Sobre os ambientes virtuais e os ambientes digitais, 
Rodrigues afirma: 

é possível destacar a rede web, conhecida também como www; os ambientes de 
e-mails, como os programas de correio eletrônico ou sites que oferecem esse 
serviço; programas de conversas instantâneas ou salas de bate-papo; ambientes 
de videoconferências; comunidades virtuais, como o site Orkut; fóruns de 
discussão e redes sociais, isto é, os sites que permitem a criação de uma rede de 
relacionamento como o Twitter e o Facebook. 

Esses são alguns dos tidos ambientes virtuais que dão origem aos diversos gêneros digitais que temos 
hoje. 

Agora partindo para a noção de gênero digital, Barbosa (apud MARCUSCHI, 2002) diz que se apresenta 
por “três aspectos relevantes: o primeiro, o uso cada vez mais generalizado desse gênero; segundo, às suas 
peculiaridades formais e funcionais; e terceiro, à necessidade de que se revejam alguns conceitos, tais 
como os de oralidade e escrita”. Ambos já mencionados em subtítulos anteriores, mais que pode ainda ser 
acrescentado, o que para Marcuschi (2010), “no contexto virtual, os gêneros emergentes nos permitem 
trabalhar a oralidade e a escrita bem como os gêneros textuais tradicionais utilizados na escola, visto que 
os mesmos se apresentam como uma evolução dos gêneros digitais”.  

Com isso o autor aponta que esses gêneros surgiram a partir da evolução tecnológica, e por consequência 
da evolução também da oralidade e da escrita, ou seja, o que antes era uma carta (comunicação 
manuscrita5), na nossa era da informação veio a ser o e-mail(correio eletrônico; para envio e recebimento 
de mensagens6). Esses gêneros digitais nada mais são do que a evolução dos gêneros textuais tradicionais, 
proporcionados por meio da criação de novos ambientes de comunicação/informação, os ambientes 
virtuais. 

No entanto, como diz Barbosa (2012), “esses novos gêneros foram configurados para um discurso 
eletrônico e, desta forma, apresentam características particulares e próprias da mediação presente na 
mídia virtual”. Para tanto, fomentar uma discussão acerca de como se trabalhar em sala essa nova 
tipologia textual e de acordo com os ambientes que lhes são cabíveis torna-se quase que essencial para os 
pesquisadores, professores e curiosos da área de linguagens. 

 
  

                                                 
5 Carta – Origem: Diciona rio Escolar, p. 174 (CEGALLA, Domingos Paschoal. Diciona rio Escolar da Lí ngua Portuguesa. – 
Sa o Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005.). 
6E-mail – Origem: Diciona rio Escolar, p. 331 (CEGALLA, Domingos Paschoal. Diciona rio Escolar da Lí ngua Portuguesa. 
– Sa o Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005.). 
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5.ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABALHAR EM SALA DE AULA 

O sistema educacional ao qual estamos inseridos atualmente está em constante transformação, buscando 
cada vez mais aproximar o processo ensino-aprendizagem das melhorias que surgem a cada dia em nosso 
contexto social. O grande avanço tecnológico traz consigo, uma variedade de mecanismos, suportes, 
aparelhos, aplicativos, com o objetivo de auxiliar. Como afirma Barbosa (2012), “a expansão da 
informática e a popularidade crescente da internet possibilitaram o surgimento de novas formas de 
comunicação entre as pessoas ao redor do mundo, proporcionando a emergência de novas tecnologias de 
informação e de comunicação instantânea mediada por computador”. E com isso, surgem frequentemente 
alguns questionamentos, no que diz respeito a como de fato trazer esses recursos para as aulas, de Língua 
Portuguesa, e a demanda de gêneros, tipos de textos, formais ou informais, verbais ou não verbais, 
expressões que surgem a cada período de tempo, novas formas de comunicação e de obtenção de 
informações, entre outras coisas. 

Em seu artigo,Lais fala que “a escola assume um papel fundamental, no mundo de hoje, por isso mesmo 
precisa estar mais do que nunca bem informada sobre as questões das mudanças que passam a 
sociedade”. E que, além disso, há a exigência de que as pessoas sejam mais comunicativas e criativas. E 
ainda acrescenta que,“a escola deve aproveitar a competência comunicativa dos adolescentes que usam 
bem os gêneros digitais disponíveis na rede virtual para transformá-los em bons produtores de gêneros 
textuais valorizados na sala de aula e no mundo real”. 

Sabe-se, pois que os estudantes estão cada vez mais imersos no mundo digital e utilizam de maneira 
criativa e peculiar, ou seja, apresentam na maioria das vezes estarem mais próximos e mais a vontade do 
que os próprios educadores, por exemplo. Diante dessa realidade, como diz Lais, cabe ao educador 
“estender o uso dos meios de comunicação de casa até a escola, assim nela, os alunos podem ter a 
satisfação de aprender, utilizando-se dos mais variados recursos”. Com isso, pode-se assegurar ao 
educador que busque relacionar a realidade de seus alunos à realidade escolar, por que também não 
adianta trabalhar de maneira tão tecnológica e eles não estarem prontos para essa situação específica, 
tem-se que manter um equilíbrio para cada realidade. 

No entanto, a escola pode não dispor de equipamentos adequados para essa prática e nem tão pouco os 
estudantes, e nem por isso se pode deixar de trabalhar os gêneros digitais. Para isso Marcuschi (2010) 
afirma que a “resposta já está nos novos manuais didáticos do ensino fundamental que trazem reflexões 
sobre e-mail, blog, chat e outros gêneros”. Então mesmo não dispondo da aula prática, se tem os livros que 
já tratam desta temática, de modo a trabalhar a análise e a produção textual. 

Sobre os gêneros digitais e a escola Lais (apud XAVIER, 2005) ainda acrescenta: 

Estes são gêneros emergentes que poderiam ser bastante explorados na e pela 
escola. Os professores de língua portuguesa poderiam utilizar esses gêneros 
digitais para dinamizar suas aulas de produção textual. A mudança de ambiente 
da sala de aula para o laboratório de informática, e a descoberta das 
características e potencialidades de desenvolvimento retórico-argumentativo 
poderiam tornar a aula de português mais empolgante e atraente. A 
participação constante dos alunos tende a ampliar sua capacidade de 
argumentar sobre temas diversos, levando-os a aprender a refletir 
dialeticamente sobre as diversas opiniões e construir sua própria síntese sobre 
as questões em discussão. (...) Desta forma, os gêneros digitais são 
megaferramenta para desenvolver nos aprendizes a necessária habilidade de 
construir pontos de vista e defendê-los convincentemente. 

Não vamos competir com os recursos tecnológicos vamos utilizá-los a nosso favor. Há uma grande 
variedade de programas que podem ser trabalhados em sala, alguns exemplos são: o “msn”, gênero que 
permite maior dinamicidade e pode servir como um recurso que auxilia na rapidez de raciocínio, leitura e 
escrita; o blog, uma ferramenta que pode ser trabalhada a leitura e a escrita, além de leituras críticas, 
ajuda na divulgação de ideias e informações sobre os mais variados temas; o e-mail, recurso utilizado para 
envio e recebimento de mensagens (texto), e que ainda podem conter fotos, vídeos e músicas; o chat, ou 
ainda, sala de bate-papo, é um gênero textual utilizado para comunicação entre duas pessoas ou grupos de 
pessoas.  

Todos esses tipos apresentados entre outros podem ser trabalhados em sala e/ou auxiliar algum conteúdo 
específico, não só nas aulas de Língua Portuguesa, bem como por meio da interdisciplinaridade com 
demais disciplinas que precisem desse suporte. Conteúdos como: entrevistas, resultados de pesquisa, 
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produção textual realizada em sala (poemas, artigos de opinião, texto argumentativo, dissertativo, etc.), 
vídeos (curta metragem), fotos, músicas, podem ser divulgadas a partir de blogs, por exemplo. Nas aulas 
de Língua Estrangeira, utilizar o chat ou msn para conversação na língua estudada. Para enviar links, fotos, 
textos complementares, em anexo, pode-se utilizar o e-mail. E assim sucessivamente, interligando o 
ambiente escolarao ambiente virtual. 

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo buscou apresentar um breve panorama acerca de como se desenvolveu o uso de tecnologias 
no âmbito escolar, bem como suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem; a necessidade 
de adequação da oralidade e escrita a esses novos recursos, e analisar o decurso dos gêneros textuais até 
os gêneros digitais ou emergentes;e explicar e relacionar o hipertexto a nossa era da informação, com a 
meta de tecer estratégias que auxiliem na prática pedagógica da atualidade. 

Sob essas concepções e ideias apresentadas é possível construir estratégias consolidadas nos 
componentes básicos que regem a educação de Língua Portuguesa, no caso, interligada as linguagens e 
tecnologias para a criação de novas metodologias de acordo com as necessidades atuais. E que haja a 
aproximação desses recursos ao que já é rotineiro dos estudantes, a fim de promover maior integração e 
sociabilidade, formando bons produtores de gêneros e acima de tudo pessoas críticas e protagonistas da 
sociedade. 
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Capítulo 16 

 

A Webquest mosquito “do bem” – Uma ferramenta 
pedagógica fomentadora de competências 
 

Lucimar Ferreira Costa 

Roberta Flávia Ribeiro Rolando Vasconcellos 

 

Resumo: Uma das questões expressivas desta pesquisa é o registro de práticas 

pedagógicas desenvolvidas em turmas do terceiro ano do ensino médio da rede estadual, 

que utilizam a WebQuest como um recurso educacional que contribui para o ensino do 

tema biotecnologia. Uma consequência valorosa deste enfoque é deslocar a visão do 

professor como um centralizador de informações. O acesso a recursos multimídia na 

educação escolar é cada vez maior, principalmente com a ampliação do uso da Internet e 

dos programas de implementação de inovações tecnológicas. Essas tecnologias 

adentram a escola de forma a promover um rompimento de paradigmas, exigindo novos 

espaços e nova formação profissional. No ensino de Ciências existem possibilidades de 

apropriarmo-nos dessas mídias e tecnologias, utilizando-as com bases em interesses e 

objetivos próprios, seja na pesquisa ou na prática pedagógica, posicionando-as de forma 

crítica, contextualizando e interpretando os diferentes interesses e aplicações do ensino, 

abarcando conteúdos científicos, biológicos e tecnológicos. A metodologia aplicada na 

pesquisa é qualitativa/descritiva. Foi utilizado um questionário como instrumento de 

coleta de dados, trazendo informações sobre biotecnologia e o perfil dos educandos e 

suas experiências frente à WebQuest. Objetiva-se que os estudantes se apropriem da 

viabilidade do trabalho com a ferramenta em variados temas, uma vez que esta 

privilegia a pesquisa e se insere como um recurso tecnológico fomentador de 

aprendizagens.  

 

Palavras-chave: Biotecnologia. Internet. WebQuest. Ensino-aprendizagem.  
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1.INTRODUÇÃO 

A Biotecnologia está presente no cotidiano de todas as pessoas, desde os primórdios da humanidade o ser 
humano trabalha e manuseia produtos biotecnológicos. Contudo, a vida contemporânea vem abordando 
inúmeras questões em relação às tecnologias que manipulam material genético, seus benefícios e os riscos 
dessas manipulações ao meio ambiente e a saúde humana.  

Um dos maiores desafios relacionados ao ensino do tema Biotecnologia na atualidade está, justamente em 
fazer com que os estudantes percebam a importância e sua relação cotidiana, pois em quase tudo, está 
presente a biotecnologia.  

Com o avanço da Internet, a utilização da metodologia WebQuest se tornou um recurso educacional que 
avalia a prática pedagógica, onde o professor se mostra um gerenciador de atividades, direcionando o 
aluno à investigação e a pesquisa, e por consequência, a uma mudança de perfil, desenvolvendo o senso 
crítico e assumindo uma postura reflexiva acerca da construção do conhecimento.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN – Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 20), “o ensino 
da Biologia deve permitir a compreensão da natureza viva e de suas limitações, visando os diferentes 
sistemas, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de que a ciência não apresenta respostas 
definitivas acerca de tudo, tendo como umas das suas características fundamentais a possibilidade de ser 
questionada e de se transformar”. Contudo, essa enculturação deve permitir a compreensão de que os 
modelos científicos podem explicar o que pode ser observado diretamente quanto o que se pode inferir. 
Propondo, ainda, que:  

[...] O conhecimento de Biologia deve subsidiar o julgamento de questões polêmicas, que dizem respeito ao 
desenvolvimento, ao aprimoramento de recursos naturais e à utilização de tecnologias que implicam 
intensa intervenção humana no ambiente, cuja avaliação deve levar em conta a dinâmica dos ecossistemas, 
dos organismos, enfim, o modo como a natureza se comporta e a vida se processa. (BRASIL, 2006, p. 39)  

O ensino de Ciências requer inovação e envolvimento do professor sobre o currículo, a transposição 
didática e a avaliação, onde o papel da pesquisa é selecionar e assimilar as implicações do conhecimento 
desses aspectos para a prática efetiva do ensino. Portanto, a pesquisa no ensino de Ciências é o resultado 
do investimento de que o estudo centralizado em aspectos particulares de ensino-aprendizagem resulta 
em uma compreensão melhor dos desafios enfrentados por professor e aluno (OSBORNE; DILLON, 2010).  

Torna-se emergencial a inserção da educação científica e tecnológica CT na sociedade atual como um eixo 
fundamental, sendo a cada dia mais importante, à medida que o desenvolvimento sociocultural avança 
como necessidade para a consolidação de uma sociedade que se torne mais igualitária. É importante que a 
comunidade esteja bem informada sobre as aplicações práticas da biotecnologia, especialmente as 
relacionadas à saúde humana, agricultura e ambiente, para desenvolverem um conhecimento mais 
profundo do mundo em que vivem, tornando-se cidadãos participativos e responsáveis (DAWSON, 2007; 
CACHAPUZ et al., 2000).  

Deve-se repensar a função social das práticas de divulgação científica, considerar sua importância para 
uma formação educativa como base fundamental e o fortalecimento na sua relação com o ensino formal de 
CT, voltadas à construção de indivíduos capazes de utilizar seus conhecimentos para a transformação de 
situações e resolução de problemas (RUPPENTHAL; SCHETINGER, 2017).  

Atividades colaborativas devem inserir-se no contexto dos educadores, estimulando-os a refletir suas 
concepções acerca de Ciências, de suas crenças sobre o ensino da prática de influência, que podem 
desempenhar um papel poderoso na tomada de decisão no cotidiano de seu exercício como educador, e 
em suas limitações nos conteúdos e nas metodologias, sendo a dimensão contextual que se reconhece na 
orientação dos PCN para a Educação Básica, que considera a necessidade do trabalho transdisciplinar 
(SALVADOR et al., 2010; FONSECA et al., 2012).  

A contextualização do conhecimento, os recursos, situações de ensino-aprendizagem e as tecnologias da 
informação e comunicação TIC proporcionam ao educador uma mudança de perfil, deixando de atuar 
como transmissor de conhecimento e passando a facilitador e promotor na construção de conceitos (AOIK, 
2004).  
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O conceito de WebQuest surgiu em 1995, na Universidade San Diego, pelo professor e pesquisador Bernie 
Dodge com a participação do seu colaborador Tom March (DODGE, 1995). Essa estratégia educacional foi 
definida como uma ferramenta capaz de auxiliar na busca por informações relevantes, que consiste em 
uma metodologia de pesquisa orientada e investigativa, nas quais a internet provê as informações, usando 
a tecnologia na elaboração de experiências ricas e reais (MARCH, 2006). A WebQuest tem se mostrado um 
recurso multimídia digital atraente e efetivo, pois estimulam nos estudantes vários sentidos, desde o 
aspecto visual e auditivo até à atividade cognitiva (JONASSEN, 2007).  

Segundo a concepção de Yang (2014), a utilização da metodologia WebQuest se mostra um instrumento 
efetivo na construção de uma aprendizagem mais significativa, basEADa na pesquisa e amparada pelas 
tecnologias digitais, despertando interesse nos alunos, conduzindo-os a se tornarem mais críticos e 
reflexivos, se tornando uma ferramenta de ensino inovadora e cada vez mais útil, ao alcance do professor e 
promovendo o interesse pelas temáticas de estudo em uma aprendizagem que traga significância ao 
estudante (JONASSEN, 2007).  

A proposta está relacionada à aquisição de conhecimentos em ambiente de colaboração e cooperação, 
basEADos em um trabalho conjunto, composto por grupos de aprendizes que, em parceria, solucionam um 
problema, desempenham uma tarefa ou elaboram um produto (COUTINHO; RIBEIRO, 2013), 
fundamentada na teoria de que aprender é um ato social no qual os participantes se envolvem e 
interagem, internalizando conceitos e promovendo a aprendizagem (VYGOTSKY, 1991).  

 

2.METODOLOGIA 

O estudo desta pesquisa objetiva buscar quais contribuições o uso de tecnologias, em particular as 
WebQuests, trazem às turmas de terceiro ano do ensino médio de uma escola pública da rede estadual da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

A abordagem metodológica utilizada é de natureza qualitativa descritiva, onde a atitude fundamentadora 
da pesquisa pode observar-se em Vygotsky, ao considerar que todo conhecimento é sempre construído 
pela interrelação pessoal. (VYGOSTSKY, 1991).  

Para uma melhor condução do tema central da investigação utilizamos a pesquisa-ação, que consiste 
essencialmente em acomodar pesquisa e ação em um processo no qual os atores implicados participam 
em conjunto, para chegarem interativamente a elucidar uma questão da realidade em que estão inseridos, 
identificando, buscando e experimentando soluções em situação real (THIOLLENT, 1985).  

Para a identificação das crenças dos participantes sobre o tema Biotecnologia e a obtenção dos resultados 
da pesquisa, optou-se por um questionário. As estratégias de ensino de Ciências desenvolvidas foram 
disponibilizadas nas aulas de Biologia, em um módulo de Biotecnologia, na forma de roteiros de ação com 
a utilização da WebQuest. O material produzido para o módulo, incluindo os roteiros de ação, estão na 
web, e se encontra inserido no repositório americano (http://zunal.com).  

Participaram do estudo 224 alunos, apresentando uma faixa etária entre 16 e 20 anos. A WebQuest 
produzida segue as habilidades e competências descritas no Currículo Mínimo da terceira série do ensino 
médio, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC). Em uma primeira 
aproximação, apresentamos às turmas o filme GATTACA 1: a experiência genética, tais apresentações 
ocorreram no auditório do colégio, na tentativa de despertá-los para o tema em questão, que geraram 
discussões dinâmicas e elucidativas entre os estudantes ao término das sessões. O segundo encontro se 
deu com a aplicação do questionário pré-teste sobre Biotecnologia, que ocorreu na sala de aula. A 
intervenção pedagógica com a apresentação da WebQuest como recurso educacional se deu no terceiro 
encontro, no laboratório de informática da escola, onde se organizaram em grupos de 4 ou 5 componentes, 
para que pudessem acessar o site que abriga a ferramenta cujo tema era Mosquito “do bem”.  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Intencionamos apresentar os dados relativos à aplicação da WebQuest - Mosquito “do bem” apresentando 
os resultados da observação e as produções dos alunos.  

De acordo com o comportamento da turma para a realização da WebQuest, inicialmente, foram analisados 
os seguintes itens: cooperação e colaboração, autonomia e construção do documento produzido. Foi 
possível constatar que perante a aplicação deste recurso educacional, os estudantes revelaram um bom 
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desempenho quanto a exploração da ferramenta, podendo ser observado que a autonomia foi a prática 
com maior desempenho durante as atividades.  

Para a avaliação da dimensão do trabalho em equipe da WebQuest, a cooperação e colaboração foram os 
parâmetros iniciais utilizados, onde o desempenho se revelou bastante positivo, nos quais, somente três 
grupos obtiveram uma avaliação menos pontuada. O resultado menos favorável pode se justificar por 
certa desorganização destes grupos, podendo estar relacionado à falta de cooperação entre pares e na e 
distribuição das tarefas, fatores que podem ter interferido em uma avaliação final pouco positiva.  

Os resultados focados na exploração da ferramenta e no trabalho em equipe revelam-se favoráveis face ao 
desempenho das turmas, realçando que nesta situação não foram obtidos resultados insatisfatórios.  

Quanto à resolução das tarefas, foram analisados os seguintes itens: cumprimento das tarefas, coerência 
ao objetivo proposto, a elaboração de um plano de ação para a soltura dos mosquitos transgênicos, 
criatividade, coerência e coesão textual, organização e indicação do material consultado. De acordo com os 
dados analisados, observou-se uma  

variação no desempenho em relação aos parâmetros propostos, pois a indicação do material consultado 
apresenta uma classificação menos pontuada, registrando uma situação pouco positiva. Esta avaliação 
pode justificar-se pelo fato de os grupos não estarem habituados a referenciar o material consultado em 
suas pesquisas.  

Diante da avaliação dimensional do produto da WebQuest, foram solicitadas três tarefas: a primeira, seria 
desenvolver uma tabela em que fase ocorreria a tecnologia transgênica no mosquito Aedes aegypti, a 
segunda, seria a elaboração de um plano de ação eficaz que promovesse um impacto na distribuição do 
mosquito transgênico e, como terceira tarefa, deveriam realizar uma produção textual cujo teor 
abrangesse a importância da tecnologia transgênica nesse tipo de mosquito.  

De forma, a complementar os resultados, foram observadas as seguintes respostas: para a atividade 1, 
observou-se que a maioria dos estudantes descreveu corretamente as etapas de produção de um mosquito 
transgênico, identificando a fase de desenvolvimento em que ocorrera a interferência biotecnológica. Um 
fato observado e considerado relevante pelos estudantes foi de que o mosquito transgênico não oferece 
perigo à população, uma vez que se alimentam de néctar e não de sangue humano. Para a atividade 2, a 
maioria dos grupos considerou ser importante o acesso e a utilização de dados da secretaria municipal de 
saúde para os casos de dengue, zika e chikungunya, dos últimos anos no município, e catalogar os bairros 
com maior incidência de casos das doenças, para realizarem a soltura dos mosquitos transgênicos. Para a 
atividade 3, foi observado que os estudantes citaram preferencialmente a importância da biotecnologia 
nas áreas de manipulação de OGM para controle biológico de plantas na redução da utilização de 
herbicidas, pois relacionaram o acúmulo de agrotóxicos a várias doenças como: câncer, infertilidade, 
complicações renais e hepáticas, entre outras, sugerindo o consumo de alimentos orgânicos 
comercializados direto da feira do produtor, como a que acontece no município.  

Analisando os resultados obtidos na aplicação desta WebQuest, realçamos a tomada de autonomia na 
prática desenvolvida pelos grupos que também foi verificada nos trabalhos de investigação de Yonn et al., 
(2014) e Yang (2014). Pode-se perceber que essa metodologia se mostra uma importante ferramenta 
educacional, capaz de potencializar e estimular a reciprocidade entre os pares, desenvolvendo a 
capacidade analítica, a participação social e a colaboração do trabalho em equipe. Além disso, apresenta 
aspectos fomentadores de aprendizagens, motivando-os à pesquisa colaborativa na web, promovendo a 
ocorrência da transdisciplinaridade e, permitindo dessa forma que haja uma melhor interlocução oral e 
escrita entre os estudantes, trazendo significância à sua aprendizagem  

Intencionamos que essa pesquisa possa contribuir para a prática docente no desenvolvimento do processo 
ensino aprendizagem, das mais variadas formas e representações dentro do contexto fascinante que a 
biologia pode proporcionar aos estudantes, alinhados às inovações tecnológicas que permeiam o contexto 
educacional, no qual estamos inseridos.  
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Capítulo 17 
 

A influência das redes sociais no comportamento e 
aprendizagem dos alunos da RRC e a inserção de 
novas metodologias 

 

Aldeni Melo de Oliveira 

Alex Bruno Lobato Rodrigues 

Solange Murrieta de Oliveira 

Rosinete Borges Lobato 

Eronilson Mendes de Sousa 

 

Resumo: Este artigo propôs uma intervenção com estudo da influência das Redes Sociais 
no comportamento e aprendizagem dos alunos da escola Municipal Raimunda Rodrigues 
Capiberibe no Município de Laranjal do Jari/AP e a inserção de novas metodologias na 
Escola. O intuito da pesquisa foi estudar os aspectos do uso das redes sociais e os 
prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem, desenvolvendo metodologias como 
ferramentas de aprendizagens, tornando as aulas mais atrativas, dinâmicas e eficazes no 
aprendizado e socialização do conhecimento. Pois as redes sociais vêm mudando a 
forma como as pessoas se comunicam, trabalham, se divertem, estudam, enfim, vivem.  
Assim, se faz necessário uma escola comprometida com os avanços tecnológicos, capaz 
de refletir sobre os melhores modos de se apresentar e falar sobre si no mundo digital, 
os limites entre exposição e privacidade, as responsabilidades na escolha das relações e 
seleção de sites frequentados, tornado as redes sociais ferramentas de aprendizagens. 
Para o desenvolvimento deste projeto, inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica 
para entender teorias que abordassem sobre a temática em questão. A bibliografia 
estudada serviu de instrumento para que entendêssemos os motivos que levam os 
alunos a darem preferências às redes sociais às aulas, e se os professores usam 
tecnologias, entre elas as redes sociais como ferramentas de aprendizagem. A 
Metodologia de pesquisa foi através de pesquisa participante onde os alunos e o 
professor observaram cotidianamente o ambiente escolar, através de pesquisa nos livros 
e artigos, que abordam a temática e entrevista com aplicação de questionário com corpo 
técnico, direção escolar, professores e alunos. Então, a ideia foi trazer para o espaço 
escolar essas práticas que já são realidades em casa, nos ambientes externos da escola, 
grupos de amigos, possibilitando a reflexão sobre as formas adequadas, saudáveis e 
maduras do uso das redes sociais. 

 

Palavras-chave: Educação. Escola. Indisciplina. Redes sociais. 
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1.INTRODUÇÃO 

Segundo Levy (1999), os tempos que vivenciamos podem ser denominados de sociedade em rede, onde as 
pessoas interagem através de uma realidade virtual, criada a partir de uma cultura da informática em que 
as pessoas experienciam novas relações espaço-tempo. 

Neste sentido, estamos vivenciando a era da informação, que altera nossos comportamentos processos de 
comunicação. Desta forma, as mudanças que ocorrem em nosso meio social, transformam também nossa 
sociedade, e dentro dela, as relações humanas. 

Então, sabemos que a escola como instituição incumbida de formar o cidadão crítico e reflexivo, precisa 
compreender a sociedade contemporânea para poder realmente cumprir sua função social. 

Nesse contexto, precisamos analisar as influências das reses sociais no comportamento e aprendizagem 
dos alunos. Entender os motivos/razões que fazem com que os alunos usem as redes sociais com tanta 
naturalidade seja através do uso de computadores, de aparelhos de áudio e vídeo (celulares, MP5 e 
versões posteriores). É inegável que existem alunos que não se interessam pelas aulas de alguns 
professores e acabam atrapalhando as aulas a todo o momento.  

Assim, sabemos que a busca do conhecimento através do uso das redes sociais se tornas mais atrativo e 
divertido, e possibilita o reforço de conceitos passados em sala de aula nos diferentes componentes 
curriculares, bem como a troca de informações e movidas dentro da escola, através da mediação do 
professor. 

A tecnologia atualmente está presente em todas as instâncias da sociedade, e a escola, sendo a principal 
instituição social responsável pela formação do cidadão, não pode ficar fora dessa realidade. A escola 
precisa se adequar a essa nova realidade. 

Logo, a presente pesquisa apresenta reflexões sobre as influências das redes sociais no comportamento e 
aprendizagem dos alunos. Procura identificar as tecnologias disponibilizadas pela escola e utilizadas pelos 
professores como instrumento didático no processo de ensino e aprendizagem e de que maneira os alunos 
são influenciados por esta realidade. 

Os métodos tradicionais de ensino se mostram insuficiente para o que a sociedade exige acerca da 
formação humana. A sociedade tecnológica se caracteriza de forma preponderante pelo avanço das 
tecnologias digitais de comunicação e informação e da microeletrônica (computadores, celulares, 
televisão, softwares, internet, videogames, entre outros). 

Esta pesquisa se justifica pela investigação sobre as redes sociais e de que forma têm sido tratadas dentro 
da escola, com flexibilidade ou preconceitos que relutam em conhecer o mundo do jovem e poder usá-las 
como ferramenta de ensino e aprendizagens no âmbito escolar. Já que os jovens acionam cotidianamente 
as redes sociais como espaço de lazer, de laços de “amizades”, práticas de leitura e de escrita de diversos 
tipos de textos. 

É de extrema importância empreender um projeto de pesquisa que investigue as influências das redes 
sociais no comportamento e na aprendizagem dos alunos. Levantando dados e informações que possam 
subsidiar estratégias que usem as redes sociais como ferramenta e auxiliem no processo de ensino e 
aprendizagem desses alunos. 

Para responder algumas indagações:  

 Em que medida as redes sociais têm influenciado o comportamento e a aprendizagem dos alunos 
da Escola Municipal Raimunda Rodrigues Capiberibe? 
 Qual a percepção dos professores, pais e alunos acerca da influência das redes sociais na vida do 
aluno? 
 Por que o uso do celular e da internet da Escola é proibido para os alunos? 

A pesquisa foi alicerçada com objetivo de investigar as influências das redes sociais no comportamento e 
aprendizagem dos alunos da Escola Municipal Raimunda Rodrigues Capiberibe, inserindo novas 
metodologias de ensino. Auxiliando os objetivos específicos: 

 Pesquisar de que forma o jovem tem acesso aos novos gêneros de textos. 
 Entrevistar professores, alunos e pais sobre a influência das redes sociais na vida dos alunos; 
 Viabilizar aulas mais dinâmicas com o uso das redes sociais. 

Metodologicamente a pesquisa se deu pelas observações de alunos e professores participantes, entrevistas 
estruturadas com aplicação de questionários fechado e aberto, levantamento bibliográfico, observação de 



Educação no Século XXI - Volume 31 - Tecnologias 

 
 

 
 

121 

aulas e entrevistas com alunos e professores para saber suas opiniões e percepção das influências das 
redes sociais no comportamento e aprendizagem dos alunos. Com os dados coletados, as referências 
bibliográficas ao longo da pesquisa, foram realizadas análise e descritas nos relatório da pesquisa. 

 

2.INSERÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS COMO ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

A ideia de viabilizar a atual pesquisa e intervenção sobre a influencia das redes sociais no comportamento 
e aprendizagem dos alunos surgiu porque se observou que praticamente todos os alunos e funcionários da 
escola pesquisada têm celulares e usam as redes sociais. 

Observou-se também que o uso do celular em sala de aula é proibido apenas para os alunos, porém os 
alunos e funcionários usam e fazem dessa prática atitudes constantes que influenciam diretamente no 
processo de ensino e aprendizagem. 

Então começamos desenvolver, na disciplina Projetos, aulas interativas, dinamizadas e através de 
pesquisa em sala de aula, como nos aponta Demo (2003, p.13) “Ninguém é vazio de conhecimento, de 
saber fazer as coisas, de ter seu conjunto de valores e atitudes”. Portanto, devemos apostar no 
conhecimento reconstrutivo dos alunos. Coordenar o processo de ensino e aprendizagem. O professor de 
Projeto divide a turma de 35 alunos em grupos de 4 componentes na turmas de 7ª série. Pede para os 
alunos pesquisarem em seus celulares o tema: A influência da televisão na vida dos jovens. Orienta os 
alunos à baixarem textos, músicas, imagens e vídeos, organizem todo material e depois discutam em grupo 
o material coletado e construam um texto de duas laudas sobre o tema. Entregue ao professor como 
atividade avaliativa. Percebe-se um alvoroço e muito interesse pela aula diferente. 

O professor já começa orientá-los como se faz um relatório de pesquisa, explicando-lhes sobre capa, contra 
capa, folha de rosto, introdução, desenvolvimento, conclusão, referencias, anexos e apêndices. Assim, 
insere-se uma nova forma de se posicionar em sala, ao invés dos alunos se postarem em fileiras, um atrás 
do outro eles se organizam em grupos ou em circulo e ao invés do professor ir escrever no quadro ele fica 
auxiliando os grupos em sua pesquisa. Assim os alunos se sentem mais importantes e valorizados. 

Uma Aluna da 7ª série criou um grupo de estudo na rede social, que denominou de: “Rede do 
conhecimento da RRC”. Composto por alunos Professores e funcionários. No grupo é socializado textos, 
vídeos e noticias sobre os assuntos que estão sendo estudados nas disciplinas no Bimestre. Sendo que a 
primeira postagem para discussão foi o texto: Mídia e sexualidade, trabalhado na disciplina de Projeto. O 
texto foi discutido virtualmente em forma de fórum e depois fizeram um painel de debate em sala de aula 
e construção do texto de autoria dos alunos para o professor aferir nota. 

Como terceiro instrumento avaliativo, substituindo a prova tradicional, o professor da Disciplina Projeto 
passou um trabalho de pesquisa de campo para os alunos das 7ª Séries, valendo 5,0 pontos. O tema da 
pesquisa é: Mídia e sexualidade. No primeiro momento os alunos foram divididos em grupos de 4 
componentes e começaram elaborar perguntas que gostariam de saber sobre o assunto. O professor 
selecionou as perguntas e inseriu algumas novas perguntas e formalizou um questionário padrão para os 
alunos digitarem e cada grupo entrevistarem no mínimo 10 pessoas. No decorrer das aulas o professor foi 
orientando os alunos sobre como entrevistar, tabular os dados e construir o relatório final. 

Desta forma, o resultado foi muito satisfatório e motivador tanto para os alunos quanto para o professor 
da disciplina, pois dos 35 alunos 20 tiraram nota 9,0, 10 alunos ficaram com nota 8,5 e apenas 5 alunos 
ficaram com nota entre 3 a 5 porque não se integraram e participaram ativamente de todos os passos dos 
trabalhos viabilizados. 

Outro grupo de aluno desenvolveu a ideia de baixar aplicativos educativos como tradutores de idiomas 
para auxiliarem as aulas de Inglês, pois é uma das disciplinas que eles mais têm dificuldades de 
aprendizagem. Assim descreveram todos os passos: Baixar o aplicativo, repassar para todos os alunos da 
sala e montar o grupo nas redes sociais para que possam compartilhar e socializar conhecimentos de 
inglês. Uns que sabem mais ensinam os que sabem menos e assim o conhecimento fluem de forma 
dinâmica e interativa. 

 

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Para Manuel Castells (2003), as mudanças que o final do Século XX vivenciou constitui uma verdadeira 
revolução. Ou seja, estabelece-se uma nova era a partir daí. A era da informação, do conhecimento e 
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posteriormente, da aprendizagem, e nessa nova era, tecnologia com suas inovações e redes sociais 
permitem o delineamento na construção de novos conhecimentos. 

Nesta perspectiva, a internet cativará e facilitará e flexibilização mental, a pesquisa e as relações sociais. 
Como explica Vilches (2003, p. 172), “as tecnologias não lineares e os hipertextos permitirão o 
desenvolvimento da narrativa digital, facilitando a progressão da atividade cognitiva enquanto se 
acompanham os argumentos da ficção e das histórias”. Para tanto, Moran (2000) afirma que: 

O poder de interação não está fundamentalmente nas tecnologias mas nas 
nossas mentes. Ensinar com as nossas mídias será uma revolução se mudarmos 
simultaneamente os paradigmas convencionais de ensino, que mantem distante 
professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de 
modernidade, sem mexer no essencial. A internet é um novo meio de 
comunicação, ainda incipiente, mas que pode nos ajudar a rever, a ampliar e a 
modificar muitas das formas atuais de ensinar e aprender. (MORAN, 2000, p. 
63).   

Desta forma a escola não pode mais se fechar em tempos e espaços predeterminados, fechada e ignorando 
as inovações tecnológicas. A escola precisa atingir seu verdadeiro ideal de preparar os alunos para a vida, 
para a cidadania e para o mundo do trabalho. Precisa oportunizar uma reflexão sobre a ideologia que 
serve a cultura dominante sobre o acesso e uso das tecnologias e mídias. Referenciando Pedro Demo 
(2000, p. 2) quando este diz que no processo de pesquisa “o aluno deixa de ser objeto de ensino para 
tornar-se parceiro de trabalho”, com consciência crítica, questionamento reconstrutivo, sujeito ativo, 
participativo, produtivo. O aluno se torna sujeito do processo de ensino e aprendizagem, sendo capaz de: 
“movimentar-se, comunicar-se, organizar seu trabalho, organizar o ritmo de seu trabalho, saber 
argumentar, raciocinar, propor com fundamentação e buscar o equilíbrio entre trabalho individual e 
coletivo buscando o consenso.” (DEMO, 2000, p. 4).  

Os aportes teóricos de Vilches (2003) e Demo (2000) permite através da pesquisa, investigar os prós e os 
contras das redes sociais na vida dos alunos da Escola Municipal Raimunda Rodrigues Capiberibe, haja 
vista que para alguns pesquisadores as redes sociais não apresentam qualquer ameaça na vida das 
pessoas. Mas outros estudos apontam que as mudanças trazidas pelas redes sociais podem não ser tão 
benéficas. 

As redes sociais influenciam as relações humanas, bem como podem ser usadas como espaços de 
aprendizagens, pois nelas os jovens estudantes desenvolvem várias práticas de leituras e escrita, no 
processo de interação social/virtual. Como afirma os autores Oliveira e Ferreira (2011, p. 6): 

A informática e as telecomunicações têm oportunizado novas maneiras de 
convivência entre os homens e, até mesmo, têm modificado as relações do 
homem com o trabalho e com a própria inteligência, fazendo emergir (neo) 
formas de leitura, escrita e aprendizagens diversas. 

Esteve (1995), aponta ainda que: “o professor que pretende se mantiver no seu antigo papel não estará 
preparado para os desafios da educação atual, pois não conseguirá acompanhar os processos de interação 
social virtual”. 

 

4. A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As redes sociais são os ambientes virtuais mais visitados, por esse motivo idealizou-se este projeto com o 
objetivo de pesquisar nosso ambiente escolar e que influência recebe das redes sociais. 

A internet é mais do que uma tecnologia, é um meio de comunicação, de 
interação e de organização social. Lição na internet. Geografia na internet. A 
divisória digital. A internet é o nosso consumo. A sociabilidade na internet. Os 
movimentos sociais na internet. A relação direta da internet com a atividade 
política. A privacidade na internet. Conclusão: a sociedade em rede. (CALTELLS, 
2003, p. 255).   
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Ainda segundo Castells (2003): 

A internet é o coração de um novo paradigma sócio técnico, que constitui na 
realidade a base material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de 
trabalho e de comunicação. O que a internet faz é processar a virtualidade e 
transforma-la em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a 
sociedade em que vivemos. (CASTELLS, 2003, p. 255).   

Assim, percebe-se que os professores e a educação de forma geral não podem resistir às novas tecnologias, 
ao contrário, deve preparar o aluno para os novos desafios da nossa sociedade atual, estimulando-os para 
ser capaz de conviver de forma crítica e consciente, para serem capazes de discernimento dos desafios 
cotidianos. 

Desta forma, os professores necessitam aprimorar suas práticas didáticas, despertando o interesse dos 
alunos com aulas inovadoras mediante o uso das redes sociais, para que possam melhorar seus 
comportamentos e aprendizados. Trazendo benefícios ao seu rendimento escolar e tornando o processo 
de ensino e aprendizagem mais prazeroso; pois para Freire (1996): 

O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o 
professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das 
gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, 
burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua 
marca. (FREIRE, 1996, p. 73). 

Logo, se torna necessário integrar os alunos a estes meios de comunicação, aproveitando a sua enorme 
penetração na vida dos alunos. Considerando que a internet é um meio de comunicação, interação e 
organização social que influencia diretamente no comportamento e aprendizagem dos jovens. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados foram obtidos por meio de observação participante e entrevistas com aplicação de questionários, 
com professores, alunos, pais, coordenação pedagógica e direção escolar. Visando apreender percepções, 
ideias e opiniões a respeito das redes sociais no comportamento e aprendizagem dos alunos e a 
possibilidade de inserção de novas metodologias no processo de ensino e aprendizagem. 

Observou-se que as redes sociais influenciam as relações entre os alunos e entre os alunos e professores, 
seus comportamentos e aprendizados. Porém a maioria dos Professores, conforme análise das respostas 
dadas nos questionários, admitirem que as redes sociais influenciem no comportamento e aprendizagem 
dos alunos, ainda se mantém resistentes à inserção do uso dessas tecnologias em suas aulas. 

Todavia, devemos atentar para o caráter formador das redes sociais e seu poder de abrangência nas 
relações sociais, que influenciam nas relações sociais, na personalidade individual, na subjetividade e 
formação do cidadão, através dos temas veiculados no mundo virtual. Conforme alerta Santana (2011, p. 
240), “no que se refere às redes sociais, verifica-se que elas favorecem os intercâmbios sociais, pois 
possibilitam aos sujeitos vivenciarem relações para além de suas comunidades locais”. 

Neste aspecto, acionar as redes sociais como estratégias metodológicas de ensino desperta no aluno o 
prazer pelos estudos e os capacita para usarem de forma adequada esses espaços virtuais que fazem parte 
da vida diária desses jovens e adolescentes. Oportunizando o espaço da sala de aula com ambiente de 
debate, discussão e expressão de diversas opiniões e leituras de mundo como estratégia dialética de 
construção do conhecimento reconstrutivo. 

Conforme orienta Paulo Freire (1996), dizendo que o aluno precisa ter liberdade para se expressar, para 
descobrir e para pensar. Segundo o autor, “o educador que, entregue à procedimentos autoritários ou 
paternalistas que impedem ou dificultam o exercício da curiosidade do aluno, termina por igualmente 
tolher sua própria curiosidade.” (FREIRE, 1996. p.94). Assim, refletimos a postura da maioria dos 
professores entrevistados, e entendemos que os mesmos não estão nem dispostos nem preparados, em 
sua maioria, a praticar uma pedagogia ativa e diferenciada, que possam envolver os alunos em 
procedimentos de projetos, que possa conduzi-los a uma avaliação formativa, com trabalhos em equipe. 
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Desta forma, ressalta que o professor precisa conhecer novas possibilidades de ensino, pois o aluno 
necessita sentir prazer pelos estudos, através das suas próprias descobertas, de sua curiosidade e do 
incentivo do professor. Todos comprometidos com uma educação emancipadora, discutindo e construindo 
um arcabouço de conhecimento crítico e autônomo. 

Nesta discussão, foram entrevistados 15 Professores, 50 alunos e 5 pais de alunos, 1 Diretor Escolar,2 
Pedagogas 1 agente Administrativo e 1 Secretária Escolar para que pudéssemos estudar a percepção que 
cada segmento da escola e família tem sobre a Influência das Redes Sociais no comportamento e 
aprendizagem dos alunos. 

Neste sentido, o corpo Administrativo, Direção Escolar e Corpo Técnico responderam que os recursos 
tecnológicos que mais utilizam no ambiente escolar são: Celulares, Computadores, data show e caixa de 
som. Sendo que todos frequentam e passam a maioria do tempo nas redes sociais. Porque acreditam que 
as redes sociais, hoje, são os maiores meios de comunicação e interação entre as pessoas, e 
principalmente, entre os jovens. 

Dos 15 Professores entrevistados, dos três turnos de ensino, os aparelhos que mais utilizam são: DVD para 
exibição de filmes, mas foi possível perceber que esse recurso didático, quando utilizado, não segue uma 
proposta pedagógica sistematizada e organizada em seus panos e planejamentos didáticos. É mais como 
passa tempo, pois não tem um direcionamento com atividades avaliativas e contextualização do filme 
exibido com os conteúdos de ensino e a realidade dos alunos. 

Outros 5 Professores disseram que usam o notebook como recurso metodológico, porém, durante o 
período da pesquisa observou-se, que esses professores usam seus notebooks apenas para preencher seus 
diários de classe, não tendo nenhuma relação direta com aplicabilidade em suas aulas. 

Todos os professores entrevistados e observados durante a pesquisa usam celulares, mas não como 
recurso metodológico e sim como instrumento pessoal, com o qual eles interagem e se comunicam mesmo 
nos horários de aula. 

Continuando as discussões da referida pesquisa, foi perguntado ainda aos professores se eram a favor ou 
contra o uso do celular em sala de aula, dos 15, 12 responderam que são a favor, desde que usado com 
moderação e consciência, pois de acordo com os professores entrevistados, é um recurso que poderá 
auxiliar nas pesquisas, produções textuais e outras formas didáticas. Que através da troca de experiências 
envolvida nestes meios de comunicação, os alunos poderão desenvolver a linguagem verbal, oral e escrita, 
aprenderão mais sobre culturas e diferentes contextos. 

Sendo que apenas 1 Professora de Língua Portuguesa usa o celular em sala de aula como recurso 
pedagógico. Orientam os alunos á baixarem músicas, textos e vídeos para trabalharem em suas aulas. Diz 
que não concorda que os professores tomem os celulares dos alunos, conforme é a prática e a orientação 
da Direção escolar. Afirma ainda que os professores que lançam mão dessa prática não estão preparados 
para trabalharem com os recursos metodológicos da tecnologia, que estão disponíveis em nossa volta. Pois 
vivem acomodados com práticas educativas tradicionais e ultrapassados.  

E 3 Professores manifestaram opinião contra o uso do celular em sala de aula, pois acreditam e vivenciam 
que o celular tira a atenção dos alunos e desvia o foco das aulas, além do mais, os alunos não tem 
maturidade e nem educação para usar os celulares na Escola. 

Quando perguntamos aos Professores se tinham alguma ideia de como utilizar e inserir o uso das redes 
sociais como ferramenta pedagógica. Uma Professora disse que não tem nenhuma ideia sobre essa 
inovação, pois ela é bastante tradicional, só aprendeu dar aula dessa forma e é muito difícil mudar uma 
metodologia de tantos anos. Enquanto que os 14 professores têm consciência da necessidade de se 
qualificarem, através de cursos e formação continuada para melhorarem suas práticas educativas e terem 
a possibilidade de desenvolverem ideias inovadoras e atrativas que possam despertar nos alunos mais 
interesse pelos estudos, mas que ficam muito á deriva e a mercê de suas próprias vontades, pois a 
Prefeitura e mantenedoras da Educação não investem e nem valorizam os profissionais da educação. 

Todavia, sabem da importância dos usos das tecnologias como ferramenta pedagógica, através de 
pesquisas, com formação de grupos de estudos virtuais e presenciais coordenado pelo professor, onde 
possam compartilhar vídeos, textos, curiosidades e notícias em tempo real. Com o objetivo de tornar os 
alunos mais críticos, com capacidade de julgamento e compreensão, para filtrarem as informações 
veiculadas nos meios de comunicação e se posicionarem como cidadãos críticos e conscientes de seus 
direitos e deveres, diante dos contextos que os cercam. 
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Entrevistou-se ainda 50 alunos, do 6º anos a 4º Etapa do Ensino Fundamental. Desses, todos possuem 
celulares e usam as redes sociais. Todos usam em sala de aula, geralmente quando o professor está fora de 
sala ou mesmo na presença dele, escondidos. Os alunos entrevistados consideram aulas chatas, 
enfadonhas e principalmente cansativas. Dizem que os professores fazem sempre a mesma coisa: Enche o 
quadro de assunto (conteúdo), às vezes explicam, quando estão com paciência, passam atividades e 
corrigem os cadernos. Quase sempre de mau humor, zangados e estressados em sala de aula. 

Os alunos expressam que gostariam que os professores conversassem, brincassem, os ouvissem e 
deixassem que eles utilizassem os celulares em sala, para as aulas ficarem mais interessantes e menos 
cansativas. Assim, os alunos afirmam e ficou comprovado na pesquisa que eles passam a maior parte do 
tempo escolar usando os celulares. Seja em sala de aula, seja nos corredores da escola individualmente ou 
em grupos. Afirmam que entra nas redes sociais para conhecerem novos amigos, “curtir” portagens, 
frequentar sites para conhecerem novos lugares, culturas, novos produtos, marcas, assim como usam os 
celulares para jogarem. 

Quanto aos pais dos alunos, todos concordam que as redes sociais influenciam o comportamento e a 
aprendizagem. Dizem que compram os celulares para presenteá-los porque é uma realidade hoje em dia 
todos possuírem esses aparelhos e os filhos pede e ele tem condições de dar e assim o fazem. Dizem ainda 
que não acompanham o que os filhos fazem nas redes sociais, mas sabem que eles, quando estão em casa 
passam praticamente o tempo todo nos celulares ou na frente da televisão. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa nova geração, de jovens, tem um espírito empreendedor, gostam de falar, emitir opiniões, dizer o que 
pensam sobre seu cotidiano. É uma geração que não quer parar, ficam interligados diariamente nos meios 
de comunicações, jogando videogames, editando músicas, baixando aplicativos, filmes, ou seja, envolvidos 
em seus interesses. 

Os jovens atuais tem acesso muito rápido à informação, por isso, são jovens que não possui um único foco, 
são dinâmicos, fazem muitas atividades ao mesmo tempo e só se interessam por conteúdos que trazem 
significados imediatos para suas vidas. Logo, se quisermos interagir com estes jovens, será preciso inovar 
as aulas, com novas dinâmicas, metodologias interessantes e conteúdos relevantes e que lhes interessam 
enquanto atores sociais. Que possam usar as informações obtidas nos meios de comunicação, redes sociais 
e demais tecnologias e transformá-las em conhecimento crítico e reconstrutivo, capacitando-os como 
seres humanos autônomos e protagonistas de suas próprias histórias de vida. 

Nesta perspectiva, é preciso compreender os novos cenários e influencias que as tecnologias, em especial 
as redes sociais vem causando na vida dos jovens e adolescentes, sobretudo no campo da educação, tais 
como as mudanças referentes aos papéis dos professores e alunos no que tange ao uso das tecnologias 
como complemento e ferramenta na prática pedagógica. 

Diante das reflexões que permeiam a temática, evidencia-se a urgência de se efetivar do uso das inovações 
tecnológicas, dentre elas, das redes sociais na escola. O que se pressupõe é uma escola contextualizada, 
comprometida com a formação do cidadão critico e autônomo. Capaz de desenvolver sua criatividade e 
transformar informação em conhecimento sistematizado. 
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Resumo. O presente trabalho apresenta uma análise e classificação de publicações na 

área de Mineração de Dados Educacionais publicados por pesquisadores brasileiros em 

eventos e periódicos na América Latina nos últimos quatro anos. O objetivo deste 

trabalho é apontar e apresentar o que está sendo pesquisado na área de predição de 

desempenho acadêmico. Os resultados da classificação das publicações são apresentados 

e mostram informações interessantes a respeito da área de pesquisa, identificando 

possibilidades pouco (ou ainda não) exploradas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, trazendo mudanças significativas em 
toda a estrutura da sociedade atual, seja na política, na economia, na esfera jurídica, na área social, e como 
não poderia ser diferente, na educação. A evolução tecnológica tem permitido um maior acesso à 
informação, trazendo mudanças profundas na área acadêmica, e o uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) se torna um fator transformador.  

Atualmente, é crescente a utilização de TIC's. Este fato permite uma maior integração entre as Instituições 
de Ensino, docentes e discentes, que passaram a utilizar a tecnologia para produzir e gerenciar conteúdos 
didáticos, elaborar disciplinas presenciais, semipresenciais e cursos totalmente a distância, com o objetivo 
final de gerar e adquirir conhecimento, tanto em caráter individual como coletivo. 

O uso destas tecnologias, como os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), gera um enorme volume de 
dados, resultantes de interações e de registros de informações de professores, tutores, alunos, gestores e 
demais atores do sistema educacional. Este enorme volume de dados armazenado está sendo estudado 
por profissionais da área de Informática na Educação (IE). 

Esta pesquisa apresenta uma revisão dos trabalhos que utilizam técnicas de Mineração de Dados 
Educacionais (do inglês, Education Data Mining – EDM) aplicadas na previsão de desempenho acadêmico, 
publicados nas principais conferências e periódicos da área de IE. O objetivo é apresentar a origem, as 
técnicas, as ferramentas, o que se analisa, os algoritmos, e as fontes dos dados das pesquisas realizadas na 
área de predição de desempenho acadêmico. Como principal contribuição, a pesquisa aponta informações 
interessantes a respeito da área, identificando possibilidades pouco (ou ainda não) exploradas.  

Este trabalho está organizado em 5 seções. A seção dois apresenta a metodologia aplicada na busca, 
seleção e análise dos trabalhos. A terceira seção apresenta um pequeno resumo sobre cada trabalho 
analisado. A quarta seção apresenta e interpreta os resultados do estudo. Finalmente, a quinta seção 
apresenta as conclusões deste trabalho, indicando algumas perspectivas de continuidade da pesquisa. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa engloba as publicações realizadas por pesquisadores brasileiros em eventos e periódicos 
ocorridos na América Latina de 2012 a 2015. A busca foi realizada através do Google Scholar e em anais 
dos principais eventos e periódicos de IE.  

Durante as pesquisas foram utilizados termos como ‘Mineração de Dados Educacionais’, ‘Previsão de 
Desempenho Acadêmico’, ‘Classificação de Dados Acadêmicos’ e ‘Predição Utilizando Dados Educacionais’. 
Foram pré-selecionados 67 trabalhos, após a filtragem e seleção de trabalhos que abordam a previsão de 
desempenho acadêmico utilizando as técnicas de classificação e/ou regressão restaram apenas 30. 

Os critérios empregados para analisar os trabalhos foram fonte das publicações, fonte dos dados 
analisados, algoritmos e ferramentas utilizadas, além do objetivo geral. Os trabalhos são apresentados em 
ordem cronológica crescente. 

 

3. TRABALHOS PESQUISADOS  

Nesta seção são apresentados breves resumos dos trabalhos analisados nesta pesquisa. 

Santos et al. (2012) relatam um estudo de caso que permite identificar alunos que têm maior risco de 
reprovação. Resultados preliminares mostram que os modelos criados permitem a identificação da 
propensão à reprovação com taxa de acerto em torno de 69%. Por meio dos experimentos realizados, os 
autores comprovaram que quanto maior a dedicação nas atividades presenciais e semipresenciais, melhor 
o desempenho do aluno nas avaliações somativas. 

Manhães et al. (2012) têm como objetivo identificar, apresentar e quantificar as variáveis que 
representam os principais fatores que influenciam a conclusão, a evasão e permanência, além do tempo 
médio para concluir o curso de graduação. Os autores afirmam que a análise dos atributos permite 
identificar os fatores de sucesso e insucesso específicos para cada curso. 

Gottardo et al. (2012) têm como objetivo principal a obtenção de um modelo de previsão de desempenho 
de estudantes a partir de dados coletados em séries temporais durante o período de realização de um 
curso a distância. Os resultados obtidos com os experimentos apontam para viabilidade de se realizar 
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inferências relativas ao desempenho de estudantes, obtendo-se taxas de acurácia acima de 74%, mesmo 
em etapas iniciais de realização do curso. 

Martins et al. (2012) buscam aprimorar um Assistente de Predição de Evasão (APE) por meio da aplicação 
do processo KDD acrescentando novas variáveis obtidas com os dados do Sistema Tutor Inteligente (STI) e 
de outras fontes. No processo de KDD foram utilizados os algoritmos OneR e NNge presentes na 
ferramenta Weka. Os autores observaram que o modelo basEADo no processo de KDD resultou em uma 
melhor identificação e maior precisão nos resultados. 

Gottardo et al. (2012a) propõem a definição de um conjunto de atributos amplo e generalizável a ser 
utilizado para realizar inferências relativas ao desempenho de estudantes. Experimentos realizados 
demonstraram a viabilidade desta proposta, que alcança índices de 76% de acerto na previsão de 
desempenho. 

Rodrigues et al. (2013) têm como objetivo principal a obtenção de um modelo de previsão de desempenho 
de estudantes a partir de dados de interação durante o período de realização de um curso na modalidade à 
distância. Os autores afirmam, com uma confiança de 95%, que 79,2% dos alunos que interagem via fórum 
de discussão, a medida que aumenta a quantidade de interação, tende a aumentar o desempenho 
acadêmico. 

Os resultados obtidos por Gottardo et al. (2013) apontam para a viabilidade da aplicação da técnica de 
balanceamento de classes para identificar grupos de estudantes com maior risco de reprovação. Os 
autores avaliaram o desempenho de estudantes em uma disciplina por meio de dados extraídos na 
plataforma Moodle, utilizando os algoritmos Multilayer Perceptron e Random Forest com o auxílio da 
ferramenta Weka. O melhor resultado obteve 80,7% de acurácia. 

Gotardo et al. (2013) apresentam uma abordagem que usa algoritmos de aprendizado acoplados para 
integrar diferentes técnicas de aprendizado e Mineração de Dados. Segundo os autores, os experimentos 
realizados demonstraram que a abordagem proposta auxilia a obtenção de recomendações sobre o 
desempenho num ambiente com poucos dados sobre os alunos. 

Gottardo (2013) tem como objetivo geral investigar a possibilidade de geração de inferências relativas ao 
desempenho futuro de estudantes. Durante a realização dos experimentos, o autor obteve taxas de 
acurácia que ficaram entre 72% e 80%, e concluiu que a principal contribuição do trabalho foi demonstrar 
a viabilidade e apresentar os procedimentos que podem ser utilizados para obter inferências relativas ao 
desempenho de estudantes em um curso EAD. 

Guércio et al. (2014) propõem a criação de um modelo que auxilie o professor na análise do 
comportamento dos alunos no decorrer da oferta de determinada disciplina. Segundo os autores, a 
acurácia média encontrada foi de 73% na classificação do desempenho e foi possível observar a 
possibilidade de transformar os dados armazenados na base de dados da plataforma Moodle em 
conhecimento, gerando regras muito úteis para o apoio a tomada de decisões. 

Dos Santos et al. (2014) acreditam que é importante identificar primeiramente quais são as disciplinas 
que mais influenciam na evasão do curso de graduação. Depois, utilizam essas disciplinas para predição de 
desempenho dos alunos ao longo das semanas. A partir dos experimentos realizados, os autores 
constataram que já ao final do primeiro período, é possível obter previsões com acurácia superior a 80%. 

Detoni et al. (2014) têm como objetivo prever a reprovação de alunos de educação a distância utilizando o 
registro de interações entre alunos, tutores e professores. Os melhores resultados foram alcançados pelas 
Redes Bayesianas, 80% de acurácia média. Segundo os autores, o modelo preditivo gerado é mais 
generalizável, podendo ser aplicado em qualquer situação onde é possível contar interações.  

Marques (2014) tem como objetivo identificar padrões de acesso dos alunos que evadem de cursos na 
modalidade de EAD e gerar regras que caracterizem o perfil de acesso desses alunos. Segundo a autora, 
durante o estudo, foi possível observar a relação existente entre alguns atributos, demonstrando a 
importância da interação constante entre aluno e professor.  

Da Costa et al. (2014) buscam identificar o perfil de alunos com potencial de evasão. Para isto, utilizam 
dados, disponibilizados em planilhas, de cursos de especialização à distância. Os dados pré-processados e 
transformados foram classificados utilizando o algoritmo J48 que obteve 97,6% de precisão. 

Santana, Maciel e Rodrigues (2014) tiveram como objetivo realizar a avaliação da dimensão perfil de uso 
no ambiente Moodle. Foram utilizados dados de um curso ofertado na modalidade semipresencial 
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extraídos do banco de dados do AVA Moodle. Foram utilizados sete algoritmos para analisar o 
desempenho do perfil, onde o J48 obteve o melhor desempenho, alcançando 74% de acurácia. 

Pequeno et al. (2014) utilizam técnicas de Estatística e de Mineração de Dados para analisar a distribuição 
de mensagens de alunos e professores/tutores dentro do período de aplicação de cada fórum. Segundo os 
autores, os experimentos realizados identificaram regras de associação com altos níveis de confiança, e as 
análises permitiram identificar que tipo de oferta de disciplina (modulares ou semestral) é mais adequado 
a cada área de conhecimento (Exatas, Linguística, etc). 

Santana et al. (2014) tiveram como propósito identificar quais são as ferramentas mais utilizadas e o 
impacto das mesmas sobre o desempenho dos estudantes nas disciplinas. Foram utilizados quatro 
algoritmos, os melhores resultados foram obtidos pelo J48, onde o recall foi de 0,769 e a precisão foi de 
77,8%. Segundo os autores, os resultados obtidos nesse estudo apontam a viabilidade de realizar 
inferências relativas ao uso das ferramentas disponíveis no AVA Moodle. 

 De Brito et al. (2014) tiveram como objetivo identificar os estudantes que necessitam de apoio didático. 
Foi analisado o desempenho acadêmico no primeiro período de um curso de graduação em Ciência da 
Computação. O algoritmo SMO obteve a maior precisão, com média de 74,7% de acerto. Segundo os 
autores, os resultados podem ser utilizados para que medidas sejam tomadas para a diminuição da 
retenção ou evasão acadêmica. 

Por meio de técnicas de Mineração de Dados, Kampff et al. (2014) buscam identificar perfis de alunos com 
risco de evasão ou reprovação, visando à geração de alertas para sensibilizar o professor sobre possíveis 
problemas. Segundo os autores, nos resultados obtidos, há evidências de que o índice de evasão nas 
turmas com os alertas tenha sido significativamente inferior ao índice de evasão observado na amostra de 
dados históricos. 

Rigo et al. (2014) apresentam um estudo sobre aspectos da evasão escolar e descrevem a aplicação e os 
resultados de uso de sistemas de EDM e Learning Analytics (LA). Segundo os autores, a taxa de acerto foi 
na ordem de 87% na identificação de perfis de alunos evasores, e a realização de intervenções pedagógicas 
nas turmas participantes do estudo resultaram na redução da evasão. 

Adeodato et al. (2014) trazem uma solução de Mineração de Dados para avaliar e prever a qualidade da 
educação secundária privada no Brasil a partir das bases do ENEM e do Censo Escolar. Os autores afirmam 
que os resultados deixaram claro que os principais fatores que influenciam a boa qualidade das escolas 
estão nos aspectos econômico-financeiros, seja direta ou indiretamente, ou em aspectos culturais da 
família. 

Gottardo et al. (2014) apresentam um estudo preliminar do uso de algumas técnicas de Mineração de 
Dados para identificar quais parâmetros da base dados do AVA Moodle possibilitariam uma inferência 
sobre desempenho futuro dos estudantes. Segundo os autores, este estudo se torna relevante, pois aponta 
para a possibilidade de utilizar um conjunto amplo de atributos que representem de forma abrangente e 
generalizável um estudante.  

Warley et al. (2014) descrevem uma proposta para uso de técnicas de Mineração de Dados para 
identificação de causas de evasão e de levantamento do perfil do aluno evadido. Como se trata de uma 
proposta, o autor não cita claramente como extrairá a base de dados, que algoritmos utilizarão e de quais 
ferramentas fará uso. 

Queiroga et al. (2015) têm como objetivo a predição precoce da evasão de acadêmicos de um curso 
ofertado no AVA Moodle. Durante o processo de classificação dos dados, foram utilizados nove algoritmos 
presentes na ferramenta Weka, sendo 81,25% a taxa mais alta de acertos obtida. Os autores chegaram a 
conclusão, através dos resultados obtidos, que é viável a predição precoce do risco de evasão analisando 
os log's das 4 primeiras semanas do curso. 

Ferreira (2015) tem como foco a identificação de fatores relacionados à conclusão do Ensino Fundamental 
utilizando os Microdados do Censo Escolar da Educação Básica do INEP de 2014. Foram aplicados os 
algoritmos de classificação J48 e o filtro CfsSubsetEval, ambos da ferramenta Weka. A autora concluiu que é 
interessante a aplicação de filtros, pois permite uma melhor visualização das regras obtidas, mesmo diante 
de uma diminuição da acurácia dos resultados.  

Laisa e Nunes (2015) têm como objetivo analisar uma base de dados de alunos do Ensino Médio. 
Utilizando o algoritmo J48, os experimentos chegaram a taxas de 77,9% de acertos. Segundo as autoras, a 
técnica de classificação aplicada permitiu compreender as informações armazenadas dos estudantes de 
ensino médio. 
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Santos et al. (2015) relatam uma pesquisa que identifica o aluno desanimado em um AVA. Os dados foram 
obtidos através da aplicação de questionários e dos logs dos alunos no AVA Moodle. A classificação dos 
dados foi realizada com o algoritmo J48 da ferramenta Weka, e o modelo gerado obteve acerto em cerca de 
91% dos dados.  

Costa et al. (2015) têm como objetivo fornecer um método (utilização de algoritmos classificadores) para 
a identificação de estudantes cotistas com possibilidade de terem menor rendimento acadêmico durante o 
curso. Foram utilizados os algoritmos J48, Naive Bayes, SMO, IBk e Multilayer Perceptron da ferramenta 
Weka. O estudo obteve taxas de acerto de até 88% e, segundo os autores, o método pode ser uma 
abordagem viável na identificação de estudantes cotistas com possibilidades de terem menor desempenho 
acadêmico.  

Silva et al. (2015) mostram a versão funcional de uma ferramenta para apresentar as tendências de evasão 
geradas por Mineração de Dados em AVA's a partir de interações de alunos em fóruns de discussão. Os 
melhores resultados foram obtidos pelo algoritmo J48 e, segundo os autores, a partir dos modelos gerados 
por árvore de decisão, foi possível criar um diagnóstico mais detalhado das tendências de evasão e 
reprovação, para auxiliar as partes interessadas na tomada de decisão. 

Manhães (2015) propõe uma arquitetura chamada EDM WAVE que engloba todo o processo de descoberta 
de conhecimento em dados para predição do desempenho acadêmico de graduandos. Segundo a autora, os 
resultados obtidos mostram que a arquitetura EDM WAVE fornece suporte para os gestores educacionais 
realizarem o monitoramento do progresso dos graduandos a cada semestre letivo, e identifica aqueles que 
apresentam maiores riscos de abandonar o sistema educacional.  

 

4. RESULTADOS 

Nesta seção são apresentadas algumas informações relevantes sobre os trabalhos encontrados durante a 
pesquisa como, a fonte das publicações, a origem dos dados, os algoritmos e ferramentas utilizados, o que 
se analisou, e o ano das publicações. 

Na Tabela 1 pode ser observada a fonte das publicações, com destaque para as Conferências (Simpósios, 
Workshops), que originaram aproximadamente 74% dos trabalhos encontrados. 

 
Tabela 1. Fonte das publicações 

Fonte das Publicações Quantidade 

Conferências 22 

Periódicos 5 

Teses, Dissertações e TCC's 3 

Total 30 

 
Na Tabela 2 pode-se observar a fonte das Bases de Dados, que ultrapassa a quantidade total de 
publicações, devido ao fato de uma pesquisa ter mais de uma fonte de dados. O AVA Moodle domina essa 
estatística, representando aproximadamente 57% das bases pesquisadas, seguido dos Sistemas de 
Gerenciamento Acadêmico (SGA).  
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Tabela 2. Fonte das bases de dados 

Fonte da Base de Dados Quantidade 

AVA Moodle 17 

SGA 5 

Não Mencionado 3 

AVA não identificado 2 

Censo Escolar 2 

Sistema Tutor Inteligente 1 

AVA SOLAR 1 

Outros 2 

 
A utilização em larga escala do ambiente Moodle ficou evidente, sendo a maior fonte de dados para as 
pesquisas. Este ambiente está presente em 230 países com mais de 76 mil sites registrados [Moodle, 
2016]. 

Os algoritmos utilizados nos trabalhos estão listados na Tabela 3. Observa-se o domínio das árvores de 
decisão com o J48 e Random Forest presentes, respectivamente, em 60% e 40% das publicações. 

 
Tabela 3. Algoritmos utilizados nas publicações 

Algoritmos Quantidade 

J48 18 

Multilayer Perceptron 14 

Random Forest 12 

Naive Bayes 9 

Outros 4 

SVM; Simple Cart; Bayes Net; Decision Table 4 

OneR; IBk; Não Mencionado 3 

Ada Boost; Simple Logistic; RBF; SMO 2 

ADTree; Apriori; ID3; Jrip; Random Tree; REPTree 1 

 

Ao analisar os resultados, observa-se uma maior utilização de algoritmos de Árvore de Decisão. Este fato 

se deve a indução de árvores de decisão ser uma das formas mais simples, e ainda assim mais bem-

sucedidas de Algoritmos de Aprendizagem [Russel and Norvig, 2004]. 

As ferramentas computacionais mais utilizadas estão listadas na Tabela 4. O Weka foi a de maior utilização 
(presente em aproximadamente 77% dos trabalhos). 
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Tabela 4. Ferramentas utilizadas nas publicações 

Ferramentas Quantidade 

Weka 23 

Não Mencionado 2 

RapidMiner 2 

Pentaho 1 

R 1 

Learning Analytics 1 

Linguagens 1 

 

A ferramenta mais utilizada foi o Weka, ferramenta já consolidada que reúne diversos algoritmos de 
Mineração de Dados. 

Segundo o levantamento, Tabela 5, o que mais se analisa é o desempenho utilizando dados de disciplinas, 
o que representa o foco da metade das pesquisas. 

 
Tabela 5. Tipo de análise das publicações 

Tipo de Análise Quantidade 

Desempenho em Disciplinas 15 

Desempenho em um Curso 10 

Desempenho em Fóruns 2 

Desempenho em Escola 2 

Desempenho de Alunos Cotistas 1 

  

Os objetivos das pesquisas são bem variados. As investigações abrangem estudos de desempenho em 
fóruns, em disciplinas específicas, em cursos, na graduação de escolas particulares e do ensino 
fundamental. Outras visam gerar alertas a estudantes com baixo desempenho ou com tendências a evasão, 
e têm-se, ainda, os que procuram traçar o perfil dos estudantes. Pode-se observar uma busca incessante 
pela melhor forma de se representar o objeto a ser analisado. Vários trabalhos têm como foco a busca 
pelos melhores atributos. 

No Gráfico 1 observase o período em que os trabalhos foram publicados, com o ano de 2014 sendo 
responsável por aproximadamente 47% das publicações. 

 

Gráfico 1. Número de publicações por ano 
 

Dos trabalhos analisados poucos procuraram utilizar uma abordagem diferente de apenas aplicar o 
algoritmo de classificação na base de dados. Foi identificado apenas um, basEADo no conceito de co-
training, que utiliza algoritmos acoplados para integrar diferentes técnicas de aprendizado (Aprendizado 
Bayesiano e Árvore de Decisão). 

Outro dado interessante é que dos 30 trabalhos analisados, apenas 8 mencionaram o uso de alguma 
técnica de Seleção de Atributos automática, ou seja, por meio de algoritmos. Sendo que não foi identificado 
nenhum trabalho que utilizasse a abordagem Cápsula (Wrapper), onde o algoritmo de indução é utilizado 
para avaliar, e consequentemente selecionar o melhor subconjunto de atributos [Kohavi et al., 1996]. 
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5. CONCLUSÃO 

Com o avanço das TIC's, e o crescimento da oferta de cursos nas modalidades à distância e 
semipresenciais, e da utilização de AVA's e SGA, o volume de dados gerado e armazenado tem aumentado 
em larga escala. Este aumento vertiginoso de dados acadêmicos abriu a possibilidade do uso de técnicas 
de Mineração de Dados com o objetivo de encontrar padrões e, por consequência, descobrir conhecimento 
útil que possa ser utilizado na gestão do ensino. 

Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão dos trabalhos, publicados nos últimos quatro anos, 
que utilizaram técnicas de EDM para prever o desempenho acadêmico, identificando as técnicas e 
ferramentas empregadas, o objeto de pesquisa bem como a origem das bases de dados e das publicações. 

Através dos trabalhos relacionados neste estudo pode-se perceber uma tendência de evolução nesta área 
de pesquisa o que pode acarretar um avanço no desenvolvimento de novas funcionalidades em ambientes 
de ensino e uma consequente melhora na gestão acadêmica.  

Como sugestão de continuidade de pesquisa, poderia ser utilizado alguma abordagem que utilize 
diferentes técnicas de Aprendizado de Máquina para derivar novos atributos a partir de atributos 
originais no intuito de facilitar a extração de informações. Poderia ainda, de forma contrária a anterior, 
utilizar técnicas de Seleção de Atributos automática que fazem emprego da abordagem Cápsula (Wrapper). 
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Capítulo 19 
 

Livro eletrônico como meio de desenvolvimento 
institucional da Universidade Federal de Roraima 
 

Elói Martins Senhoras 

Ana Célia de Oliveira Paz 

 

Resumo: A democratização do conhecimento por meio da utilização de novas tecnologias 

de informação e comunicação tem sido um tema de crescente relevância mundial em 

função da ampla repercussão do acesso à internet pelas pessoas em um contexto de 

crescente difusão online de novos espaços e artefatos educacionais, propiciados por 

diferentes formatos de mídia digital. O presente artigo traz um estudo exploratório, 

alicerçado nos métodos de revisão bibliográfica da literatura e estudo de caso, cujo 

objetivo é discutir a democratização do conhecimento na Universidade Federal de 

Roraima (UFRR), com base em duas coleções de livros eletrônicos gratuitos que têm 

repercussão nas dimensões do ensino, pesquisa e extensão. Com base nestas discussões 

subsídios são fornecidos para compreender a experiência inovativa de uma universidade 

federal brasileira, localizada em uma região amazônica com poucas redes de integração 

inter ou intra-nacional, a qual foi implementada por meio de benchmarking na 

experiência de instituições internacionais em que a publicação de livros eletrônicos tem 

se consolidado como uma prática corrente. 

 

Palavras-chave: ensino; extensão; livro eletrônico; pesquisa; universidade. 
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1.INTRODUÇÃO 

A democratização do conhecimento trata-se de um tema de crescente relevância em um contexto societal 
marcado sincronicamente pela centralidade do capital intelectual em relação à difusão de novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), motivo pelo qual tem sido identificado como era do 
conhecimento, por justamente trazer consigo uma rotina para diferentes áreas que envolve a gestão do 
conhecimento com base em um ciclo de planejamento, formulação, distribuição e avaliação das 
informações e inovações produzidas. 

Destarte, os cursos de graduação e pós-graduação no Brasil têm passado desde a década de 1990 por uma 
significativa transformação por meio da delimitação de diretrizes curriculares que valorizam não apenas a 
geração de determinados conhecimentos alicerçados em um conteúdo informacional-curricular mínimo, 
mas principalmente, o desenvolvimento de competências, as quais estão compreendidas pela  
complementaridade da formação com base no desenvolvimento de novos Conhecimentos, Habilidades e 
Atitudes (CHAs).  

De uma visão estática, basEADa apenas em conhecimentos cristalizados ao longo da formação de um 
estudante de graduação ou pós-graduação, as transformações construtivistas na área de educação trazem 
consigo uma visão dinâmica, da formação discente, que deve se manifestar pela edificação de 
competências, entendidas estas pela teoria dos CHAs, como a soma de Conhecimentos (própria da formação 
cognitiva), bem como, Habilidades e Atitudes (próprias de experiência profissional). 

 

Figura 1 - Visão das competências nas IES 

Fonte: Senhoras e Souza Cruz (2012). 

 

Neste contexto de crescente relevância das TICs para a renovação funcional das Instituições de Ensino 
Superior (IES), reside a ideia de ampliar a interação entre discentes e docentes a fim de que ambos 
desenvolvam uma experiência profissional, rompendo os muros institucionais, nas várias áreas 
disponíveis, ao estarem melhor orientados na prática do dia-a-dia em função de uma noção de 
competências basEADa na cristalização de conhecimentos, habilidades e atitudes. 

As TICs têm transformado as relações sociais e proporcionado maior interação nas relações de emissão e 
recepção de informações, devido à ampliação dos espaços e instrumentos comunicacionais, motivo pelo 
qual nas IES, a focalização em instrumentos de educação à distância tem se tornado em um fim para se 
avançar para além de um paradigma humboldtiano, com funções vocacionais de ensino, pesquisa, extensão 
e internacionalização. 

Em uma conjuntura de crescente profissionalização dos processos de ensino-aprendizagem nas IES por 
meio do uso de TICs, a utilização de informações científicas atualizadas e com amplo acesso torna-se uma 
premissa basilar para o desenvolvimento estratégico pilar vocacional do ensino, motivo pelo qual passa a 
ser crescentemente dependente dos transbordamentos funcionais dos pilares vocacionais de pesquisa, 
extensão e internacionalização institucional.  

É nesse de utilização das TICs, como um instrumento educacional, que surgiu em um núcleo de pesquisa 
da Universidade Federal de Roraima (UFRR), um projeto de democratização do conhecimento, alicerçado 
na elaboração e divulgação gratuita de livros eletrônicos pela internet, que tem por objetivo fazer a 
integração universitária das diferentes vocações funcionais. 
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2.METODOLOGIA 

O presente artigo fundamentou-se em uma pesquisa caracterizada como exploratória, descritiva e 
explicativa quanto aos fins, e, quali-quantitativa quanto aos meios, ao se utilizar de um método histórico 
dedutivo instrumentalizado, tanto, por meio de uma revisão bibliográfica e documental e um estudo de 
caso como procedimentos de levantamento de dados, quanto, por uma análise hermenêutica como 
procedimento de interpretação dos dados. 

A pesquisa tomou como referência no estudo de caso o universo de 28 livros eletrônicos publicados pela 
Coleção de Livros Comunicação & Políticas Públicas da Universidade Federal de Roraima, cujos dados 
foram organizados e compilados em tabelas que permitiram a análise hermenêutica, elaboração de gráfico 
e tabelas em relação ao perfil das publicações, dos pesquisadores e das relações existentes com o tripé 
ensino-pesquisa-extensão. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No ano de 2009, surgiu no Núcleo Amazônico de Pesquisa em Relações Internacionais (NAPRI), em 
parceria com a editora da universidade (EdUFRR), o primeiro livro eletrônico da instituição, o qual abriu 
caminho para outros livros da “Coleção Relações Internacionais”, a qual se tornaria um laboratório 
experimental para outras publicações eletrônicas 

Nesta coleção temática foram lançados três livros eletrônicos na área de Relações Internacionais, um 
volume diferente a cada ano, desde o lançamento em 2009, os quais contaram com a participação de 
docentes vinculados a três universidades públicas brasileiras, incluída a própria UFRR (quadro 1).  

 

Quadro 1 – Descrição das Coleções de Livros 
COLEÇÃO RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

T
ít

u
lo

s 2009 vol. 1 A construção da América do Sul nas Relações Internacionais 

2010 vol. 2 A crítica pós-moderna/pós-estruturalista nas relações internacionais 

2011 vol. 3 O conflito colombiano e o Plano Colômbia 
Fonte: Elaboração própria. BasEADa nos títulos supracitados. 

 

No ano de 2012, resultado de um spin-off da “Coleção Relações Internacionais” e com a finalidade de 
ampliar as áreas temáticas das publicações eletrônicas, surgiu a “Coleção Comunicação & Políticas 
Públicas” pelo Núcleo de Estudos Semióticos da Amazônia (NUPS), que em parceria com a EdUFRR lançou 
até o ano de 2018 um total de 28 obras. 

Contando com uma experiência prévia de formação dos projetos de pesquisa e editoração, a nova coleção 
nos 6 primeiros anos de existência já lançou 28 livros, sendo que para o ano de 2018 já estão em fase de 
editoração e indexação quatro novos livros, demonstrando a consolidação do conceito de livros 
eletrônicos e da rede de pesquisadores envolvidos em diferentes instituições no Brasil. 

Os impactos das coleções de livros eletrônicos se manifestam em um quadro de integração universitária, 
ao se levar em consideração as quatro dimensões da vocação funcional (ensino, pesquisa, extensão e 
internacionalização), as quais diretamente são abordadas em maior ou menor proporção pela rede de 
atores envolvidos na produção e publicização das obras. 

Na dimensão do ensino, a democratização do conhecimento tem proporcionado um primeiro contato fluido 
dos estudantes com o estado da arte científico, por meio de Bibliotecas Virtuais de Dissertações e Teses 
instituições de pós-graduacao stricto sensu, bem como, revistas científicas eletrônicas isoladas ou 
agrupadas em rede, como a plataforma SCIELO (BIZARRO, 2005). 

Seguindo uma tendência internacional, de produção de materiais didáticos com ampla disponibilização e 
sem custos, surgiram, por iniciativa de dois núcleos de pesquisa da UFRR – NAPRI e NUPS – em parceria 
com a editora da instituição, duas coleções de livros didáticos com versões eletrônica e impressa, 
intituladas respectivamente “Coleção Relações Internacionais” e “Coleção Comunicação e Políticas 
Públicas”. 
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Quadro 2 – Descrição das Coleções de Livros 
COLEÇÃO COMUNICAÇÃO & POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

T
ít

u
lo

s 

2012 
vol. 1 Pacaraima: Um olhar geográfico 

vol. 2 BU: O caminho faz a galera 

2013 

vol. 3 Estruturas de gestão estratégica da inovação em universidades brasileiras. 

vol. 4 Relações Civil-Político-Militares na América do Sul 

vol. 5 Reflexões educacionais a partir de novos talentos 

vol. 6 A cidade, meu olhar, nossas imagens 

vol. 7 Conflito e Cooperação no Complexo Regional de Segurança da América do Sul 

2014 

vol. 8 A construção da fronteira na mídia impressa de Roraima 

vol. 9 A Guerra: Do Século XIX aos Nossos Dias 

vol. 10 Cultura Artística e Relações Internacionais 

vol. 11 Internalização de Normativas do Mercosul nos Estados Partes 

2015 

vol. 12 Estudos em Geodireito Fronteiriço 

vol. 13 Turismo internacional, fluxos, destinos e integração regional 

vol. 14 Evolução da internacionalização empresarial brasileira 

vol. 15 Brasil e México no regime ambiental internacional sobre mudanças climáticas 

2016 

vol. 16 Protestantismo brasileiro e sua expansão na Amazônia Legal 

vol. 17 Crescimento econômico na região Nordeste de Roraima 

vol. 18 Cooperativismo no transporte intermunicipal de passageiros em Bonfim, RR 

vol. 19 Morte bandida e cidadania virtual: notícias sobre Justiça com as próprias mãos 

vol. 20 Turismo e política externa brasileira: De Vargas a Dilma 

vol. 21 Resíduos sólidos no sul do estado de Roraima 

2017 

vol. 22 Demanda turística e o estudo sobre motivação 

vol. 23 Ciclo de vida do ecoturismo no Lago Caracaranã 

vol. 24 Brasil, Mercosul e Aliança do Pacífico: Convergência ou Antagonismo? 

2018 

vol. 25 Formação de professores e práticas pedagógicas 

vol. 26 Construtores da geopolítica sulamericana 

vol. 27 Direito dos Migrantes e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

vol. 28 Turismo e integração regional: um foco na América Latina e Caribe 

Fonte: Elaboração própria. BasEADa nos títulos supracitados. 

 

O surgimento dos livros eletrônicos da UFRR tirou a instituição de uma zona periférica, concentrada na 
produção e leitura local ou regional dos conhecimentos, para um centro difusor de obras didáticas que já 
têm sido adotadas como conteúdo obrigatório ou complementar em disciplinas no país, principalmente 
em cursos de graduação.  

Há um grupo de estudiosos, doutrinadores e juristas que compreende a legítima importância executiva 
das IES públicas, como a UFRR, na implementação de instrumentos de democratização do conhecimento a 
fim de reduzir desigualdades de oportunidades e universalizar o acesso ao ensino superior, inclusive para 
uma clientela que não está nela inserida (SCHAFASCHEK, M. B.; MENEGHELL, 2012). 

Na dimensão da pesquisa, as coleções de livros eletrônicos da UFRR têm tido uma dupla importância na 
democratização do conhecimento científico, tanto, como meio para publicização de materiais didáticos 
para a graduação e pós-graduação a um custo zero para o público leitor da internet, quanto, como fim, para 
o estímulo à produção científica por meio da formação de redes de pesquisas interinstitucionais e da 
maior articulação produtiva entre professores-orientadores e discentes de pós-graduação stricto sensu ou 
de iniciação científica da graduação. 

Não é por acaso que os autores dos livros das coleções de livros eletrônicos têm se destacado na formação 
de novos projetos e linhas de pesquisa dentro e fora da UFRR, pois há, tanto, a participação de instituições 
externas de natureza ou repercussão científica, quanto, uma origem multidisciplinar dos profissionais 
envolvidos, a qual, mesmo sendo composta concentradamente por atores universitários, inclui outros 
profissionais que dedicam nos seus nichos de trabalho à consolidação de uma comunidade epistêmica. 
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Quadro 3 - Quantidade e origem institucional dos autores 

Fonte: Elaboração própria. BasEADa nos livros da Coleção Comunicação & Políticas Públicas. 
 

 

A promoção de um padrão de inovação aberta pelas coleções eletrônicas de livros permitiu consolidar 
uma maior interação intra e extra-muros na UFRR, o que resultou em redes de agregação de valor por 
meio da cooperação entre diferentes perfis de profissionais, motivo pelo qual cabe destacar que surgiram 
5 livros com participação professores-orientadores e alunos de mestrado e doutorado; 4 livros escritos em 
parceria com professores-orientadores e graduados, ex alunos de iniciação científica;  8 livros escritos 
exclusivamente por professores universitários; bem como, 4 livros coletivos. 

As coleções de livros eletrônicos têm propiciado uma significativa diluição da microfísica do poder, por 
meio da quebra de um ciclo vicioso de educação bancária, na qual os atores pesquisadores (docentes e 
discentes) migram para um padrão ativo de geração de conhecimento, não restrito à pura transmissão de 
informações, tanto, por parte dos docentes, com comprometimento na produção de textos que 
eventualmente serão utilizados nas próprias disciplinas, quanto, por parte dos discentes de graduação e 
pós-graduação envolvidos. 

Na dimensão da extensão, as coleções de livros eletrônicos da UFRR têm como um dos desdobramentos a 
promoção dos eventos intitulados Seminários da coleção de livros "Relações Internacionais, desde o ano de 
2010, e, Seminários da Coleção de livros “Comunicação & Políticas Públicas”, desde 2013, os quais contam 
com a participação e organização de bolsistas dos cursos de graduação dos cursos de Comunicação Social e 
Relações Internacionais. 

Para cada novo livro lançado em cada coleção, há uma rotina prévia de divulgação dos mesmos por meio 
de entrevistas em rádio e televisão a fim de convidar a comunidade do município de Boa Vista para 
participar do Seminário da Coleção, o qual tem formato flexível, desde oficinas para público fechado de até 
30 pessoas até palestras para público maior. 

O lançamento dos livros acontece em eventos específicos desenvolvidos na Universidade Federal de 
Roraima (UFRR) ou mesmo em congressos ou seminários fora de Roraima quando os autores são de 
outros estados ou quando há divulgação das obras em grandes eventos conforme a área do livro. 

O padrão de inovação aberta trazido pela produção e divulgação dos livros eletrônicos fortalece a missão 
extensiva da instituição, uma vez que introduz uma perspectiva de universidade empreendedora e capaz 
de cooperar com a comunidade acadêmica e não acadêmica, seja diretamente, por meio de um novo perfil 
de produto gratuito, quanto, por meio dos serviços educacionais dos seminários. 

Com base no fortalecimento do tripé pesquisa-ensino-extensão, observa-se que as coleções de livros 
eletrônicos ampliam a acessibilidade de pesquisas locais e nacionais a uma comunidade epistêmica, tanto 
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nacional, quanto, internacional, em especial, de natureza sul-sul, como a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), cujos países passam a observar Roraima e a própria UFRR com outros olhos 
(SENHORAS, 2012). 

O perfil dos autores dos livros eletrônicos demonstra que as pesquisas publicadas representam uma 
oportunidade única de fortalecimento dos grupos de pesquisa já existentes na UFRR, bem como da 
formação de projetos em rede entre diferentes instituições do país ou mesmo do exterior, o que estimula o 
nivelamento do conhecimento disponível entre pesquisadores de regiões remotas do Brasil, como é o 
estado de Roraima, com outras instituições no mundo. 

Quando levado em consideração o universo dos livros eletrônicos publicados nas Coleções “Relações 
Internacionais” e “Comunicação & Políticas Públicas”, observa-se uma clara trajetória de formação de 
redes de cooperação interinstitucional à medida que se observou que 9 livros são fruto direto de parcerias 
nacionais e 2 livros de parcerias internacionais. 

Embora a política do acesso aberto dos livros eletrônicos proporcione um grande avanço na 
democratização do conhecimento científico, o grande desafio é internacionalizar a produção de novos 
livros com a colaboração de autores estrangeiros, uma vez que até o momento as pesquisas foram escritas 
totalmente por autores residentes no Brasil e majoritariamente sem parceria com instituições no exterior, 
a não ser o caso de dois livros (quadro 4). 

 
Quadro 4 - Livros que contaram com projetos de pesquisa interinstitucional 

 

PESQUISAS NACIONAIS (BRASIL) 

 

2009 A construção da América do Sul nas Relações Internacionais UNICAMP; UFRR 

2010 A crítica pós-moderna/pós-estruturalista nas relações internacionais UFRJ; UFRR 

2011 O conflito colombiano e o Plano Colômbia UNESP; UFRR 

2013 Reflexões educacionais a partir de novos talentos UERR; UFRR 

2014 Internalização de Normativas do Mercosul nos Estados Partes 
UniCEUB; 

UFTPR; UFRR 

2015 

Estudos em Geodireito Fronteiriço ESAF; UFRR 

Turismo internacional, fluxos, destinos e integração regional UERJ; USP; UFRR 

Brasil e México no regime ambiental internacional sobre mudanças 
climáticas 

UNICAMP; UFRR 

2016 

Cooperativismo no transporte intermunicipal de passageiros em 
Bonfim, RR 

SESCOOP-RR; UFRR 

Turismo e política externa brasileira:    De Vargas a Dilma 
UERJ; USP; UNIP; 

UFRR 

2017 
Demanda turística e o estudo sobre motivação USP; UFRR 

Brasil, Mercosul e Aliança do Pacífico: Convergência ou Antagonismo? Unipampa; UFRR 

2018 

Formação de professores e práticas pedagógicas 
Unisinos; IFRR; 

UFRR 

Construtores da geopolítica sulamericana UNIP; UFRR 

Turismo e integração regional: um foco na América Latina e Caribe UERJ; UFRR 

 

PESQUISAS INTERNACIONAIS (BRASIL-ESTADOS UNIDOS) 

 

2013 Relações Civil-Político-Militares na América do Sul CHDS-NDU; UFRR 

2013 
Conflito e Cooperação no Complexo Regional de Segurança da América 
do Sul 

CHDS-NDU; UFRR 

Fonte: Elaboração própria. BasEADa nos livros das coleções. 

 

Os livros eletrônicos produzidos na Universidade Federal de Roraima (UFRR) demonstram que as novas 
tecnologias de informação e comunicação podem ser caracterizadas como elemento de propulsão de 
novas dinâmicas inovativas no ambiente universitário de modo a permitir ampliação das redes 
interinstitucionais dentro e fora dos muros acadêmicos e o próprio desenvolvimento de novos perfis de 
ações que articulem os processos de ensino, pesquisa e extensão. 

Instrumentalizados como ferramentas para o desenvolvimento de competências, novos conhecimentos, 
habilidades e atitudes emergem na produção e publicização dos livros eletrônicos, gerando assim um 
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ambiente de maior interação interpessoal que potencializa a gestão e o planejamento estratégico do 
conhecimento universitário com base crescente na articulação do tripé ensino-pesquisa-extensão. 

 

4.CONCLUSÕES 

Na era do conhecimento existem distintas tendências impactando o funcionamento das IES, por meio de 
lógicas que nem sempre beneficiam a sua renovação institucional frente aos novos desafios e demandas da 
sociedade, motivo pelo qual a ultrapassagem do paradigma hulboldtiano das funções vocacionais de 
ensino, pesquisa e extensão seja difícil, persistindo na maioria das vezes um funcionamento fragmentado.  

Por um lado, a sociedade brasileira encontra-se em uma conjuntura conhecida como era do conhecimento, 
na qual o Estado busca promover, tanto, redes de infra-estrutura para as novas TICs, quanto, a inclusão 
digital a fim de não se abrir hiatos em relação a outros países, motivo pelo qual as IES têm sido 
demandadas a se incluírem nesse projeto na visão cíclica da gestão do conhecimento, em especial por 
meio de determinadas estratégicas de democratização, em especial de Educação a Distância (EAD). 

Por outro lado, as relações entre as concepções de estado no Brasil e as políticas públicas educacionais 
têm passado por movimento pendulares desde o surgimento da Constituição de 1988, motivo pelo qual o 
papel das IES foi sendo redefinida por uma agenda na qual ela deixa de ser uma referência na produção de 
saberes para proceder como mera transmissora e gestora dos conhecimentos validados pelo mercado 
(IMENES, 2012). 

Frente a ambas tendências de tensionamento contraditório produzido por verticalidades do Estado sobre 
as IES, estas instituições têm a sua maneira produzido em seu campo de horizontalidades determinadas 
ações estratégicas de gestão estratégica do conhecimento por meio de redes no formato de hélice tripla, 
caracterizadas, tanto, pela inovação fechada, quando a articulação predominante é universitária, 
governamental e empresarial, quanto pela inovação aberta, quando a articulação predominante 
universitária acontece junto com a sociedade civil e os governos. 

No contexto de inovação aberta, por iniciativa de um grupo de professores ligados a dois núcleos de 
pesquisa – NAPRI e NUPS - que contaram com a parceria da editora da UFRR, surgiram as coleções de 
livros que visam na democratização do conhecimento um processo de integração universitária, no qual as 
funções vocacionais da universidade (ensino, pesquisa, extensão e internacionalização) passam a fazer 
parte das etapas cíclicas da gestão do conhecimento (planejamento; formulação  distribuição e avaliação). 

Como resultado da rede de inovação aberta, proporcionada pelas coleções de livros eletrônicos da UFRR, 
houve um nítido aumento na interação dentro e fora dos muros institucionais com diferentes stakeholders, 
uma vez que os profissionais envolvidos na produção e o público alvo atingido se encontraram em um ou 
mais pontos da integração universitária, seja, na geração da conhecimento, seja na transferência de 
conhecimento via ensino, pesquisa, extensão e internacionalização. 

 

Quadro 5 - Perfil dos profissionais envolvidos nas coleções de livros 
 

COLEÇÃO RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Estudantes de graduação 
DCOM - UFRR 1 

DRI - UFRR 2 

Bolsistas de pesquisa UFRR 1 

Organizadores da Coleção NAPRI-UFRR 2 

Comitê Editorial UFRR 5 

COLEÇÃO COMUNICAÇÃO & POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Estudantes de graduação 
DCOM - UFRR 1 

DRI - UFRR 2 

Estudantes de mestrado PPG-DRA-UFRR 1 

Organizadores da Coleção NUPS-UFRR 2 

Comitê Editorial 
UNICAMP; UERJ; 

Unipampa e UFRR 
6 

Fonte: Elaboração própria. BasEADa em dados dos organizadores das coleções. 
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Há que se destacar existe um ganho multidimensional na experiência das coleções de livros da UFRR, já 
que não há apenas uma série de novos conhecimentos produzidos e divulgados, mas também uma série de 
habilidade e atitudes construídas por meio de redes internas e externas entre docentes, pesquisadores e 
alunos de graduação e mestrado envolvidos nas pesquisas ou nos processos de diagramação e organização 
dos Seminários. 

De um lado, as parcerias dos núcleos de pesquisa das coleções de livros (NAPRI e NUPS) com os 
Departamento de Comunicação Social (DCOM) e de Relações Internacionais (DRI) ou com os Programas de 
pós-graduação stricto sensu reforçam não apenas uma valorização a alunos de graduação e pós-graduação, 
mas também um rompimento da lógica de ilhas intra-institucionais entre as diferentes unidades de ensino 
e pesquisa da UFRR. 

De outro lado, registra-se uma valorização dos trabalhos desenvolvidos pelas coleções de livros por meio 
da incorporação de parceiros fora dos muros da UFRR, com pesquisadores de diferentes centros de 
pesquisa ou de instituições de ensino superior públicas ou privadas, oriundas de diferentes regiões do 
país. 

As variáveis qualitativas das coleções eletrônicas de livros para a imagem da própria UFRR advêm da 
habilidade dela ampliar a diversificação de conhecimentos e de agregar valor, motivo pelo qual surge uma 
responsabilidade social universitária em função de um positivo impacto endógeno e exógeno aos muros 
institucionais que pode ser medido pela combinação de duas dimensões básicas do conhecimento - 
geração e transferência - quanto aos impactos nos clientes externos (sociedade civil) e clientes internos 
(docentes e discentes).  

 

Figura 2 - Trajetória da responsabilidade social na UFRR 

Fonte: SENHORAS (2008). Adaptações próprias. 

 

Esta visão ampliada da responsabilidade social universitária, pode ser compreendida em sua trajetória 
evolutiva, por meio de dois vetores ligados ao conhecimento - geração e transferência - os quais 
representam a dimensão das competências, enquanto uma totalidade de novos conhecimentos que é 
necessariamente vinculada ao desenvolvimento de novas habilidades e atitudes entres professores e 
alunos. 

A visão de responsabilidade social universitária ampliada pelas duas coleções de livros eletrônicos na 
UFRR, por meio de uma rede de inovação aberta, cujos atores se articularam por meio de uma lógica de 
baixo para cima, demonstra a formação de uma nova esfera pública de comunicação dialógica para a 
geração e transferência de conhecimentos para a comunidade científica que tem potencialidade de ampliar 
sua repercussão comunicacional caso continue ampliando as parcerias com stakeholders nacionais e 
internacionais (HABERMAS, 1984). 

Conclui-se com base nas discussões apresentadas que as coleções de livros eletrônicos se mostraram 
como um instrumento relevante na UFRR para se repensar as funções vocacionais e a própria competência 
da integração universitária, haja vista que uma rede de professores e alunos vinculados por estratégias 
específicas de produção e publicização dos livros ampliou a esfera pública comunicacional da comunidade 
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científica, passando a repercutir, tanto, institucionalmente, no ensino, pesquisa, extensão e 
internacionalização, quanto, profissionalmente, na construção de determinados conhecimentos, 
habilidades e atitudes  
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Capítulo 20 
 

Letramento digital, uma análise dos discentes 
bolsistas do PIBID-UFRA do Curso de Licenciatura em 
Computação. 
 

Tiago Lobato. de Souza 

Larissa Sato Elisiário 

 

Resumo. Este artigo trata de uma pesquisa sobre letramentos eletrônicos feita com 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém, curso de Computação 

(modalidade Licenciatura). A pesquisa foi feita com 27 bolsistas do programa, de um 

total de 63, e tem como objetivo analisar o conhecimento e o perfil dos bolsistas frente 

aos letramentos eletrônicos e digitais. Como principal contribuição desta pesquisa foi 

feita uma relação entre o conhecimento e o perfil desses bolsistas com as ações 

executadas no PIBID e os resultados mostram que a aplicação dos letramentos 

eletrônicos é razoável no programa.   
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1. INTRODUÇÃO 

Várias questões sobre a presença das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano são 
discutidas atualmente e uma delas é como essas tecnologias e o conhecimento sobre elas estão presentes 
no ambiente escolar através da inclusão e letramento digital. Mark Warschauer é um dos estudiosos que 
relaciona a Tecnologia digital e a inclusão social de várias perspectivas e aborda alguns conceitos que 
envolvem questões sobre esses dois temas. Um dos conceitos abordados por Warschauer são os 
letramentos eletrônicos e as definições desse autor sobre esses letramentos serão usadas como base para 
esta pesquisa.  

Além disso, esta pesquisa associa a importância dos letramentos eletrônicos à escola e ao papel dos 
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal 
Rural da Amazônia (UFRA) do curso de graduação em Licenciatura em computação para fazer uma análise 
do perfil desses discentes, dos conhecimentos deles em relação a esses letramentos e, como principal 
contribuição desta pesquisa, saber se estes estão presentes nas ações que são exercidas no programa. 

 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PIBID 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é um programa da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) executado na UFRA em diferentes campi, entre 
eles o campus Belém-PA onde ocorreu está pesquisa. O programa é aplicado no Curso de Licenciatura em 
Computação e já existe desde 2012 na instituição, tendo como principal objetivo inserir discentes de 
licenciatura em escolas públicas antes de sua formação para que tenham experiência da prática docente e 
contato com metodologias e tecnologias de ambientes escolares.  

O PIBID-UFRA está presente unicamente no Curso de Licenciatura em Computação e é um programa que, 
segundo o item 4.3 do Projeto Institucional PIBID/UFRA (2013), “iniciou sua primeira proposta de PIBID 
principalmente a partir das demandas de inclusão (social, digital e de participação democrática nas 
decisões de sua comunidade) apresentadas pelas escolas visitadas.” A partir disso, o compromisso com a 
comunidade escolar é principalmente de ser um programa de inclusão, principalmente digital. Além disso, 
PIBID/UFRA(2013):  

Os subprojetos propostos permeiam o uso dos conceitos “competência para a 
informação” e “aprendizagem para a vida”, que devem nortear as ações nos 
subprojetos, contemplando as competências para buscar, analisar e usar 
informações para alcançar objetivos pessoais, sociais, educacionais e de 
trabalho, enfim, para a inclusão social. 

A partir desse cenário, buscou-se analisar as questões dos Letramentos eletrônicos já que para existir uma 
inclusão digital e social os letramentos eletrônicos na era da informação são muito necessários no 
combate à desigualdade social e digital através do ambiente escolar.  

Como aborda Velloso (2011) “um importante papel reservado para as escolas é o de propiciar descobertas 
para novos usos pedagógicos da tecnologia, tendo em vista a formação para a cidadania.” em concordância 
com o projeto institucional do PIBID-UFRA (2013) que diz que: 

a discussão deve ser permanentemente estimulada entre os participantes dos 
projetos na UFRA e os supervisores e a comunidade da escola acerca dos 
Direitos Universais do cidadão, que são o acesso à informação nos meios 
digitais como uma questão de cidadania e um direito universal básico. 

É nesse contexto, então, que encontrou-se a necessidade de pesquisar a presença dos letramentos 
eletrônicos no programa através dos bolsistas e das ações que são executadas por eles.  
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3. OS LETRAMENTOS ELETRÔNICOS 

Nesta seção serão abordados breves conceitos sobre cada um dos letramentos que serão usados na 
pesquisa e que variam do conceito de Letramentos Eletrônicos, pois esta pesquisa é pautada em investigar 
os bolsistas do PIBID-UFRA de acordo com os letramentos eletrônicos ou letramento digital. De acordo 
com Warschauer (2006, pg. 154), o Letramento Eletrônico:  

É uma expressão geral, que abarca diversos outros letramentos genéricos da 
era da informação, incluindo aqueles por via do computador, e os letramentos 
informacional, multimídia e comunicacionais mediados por computador. 

O letramento digital pode ser facilmente confundido com o letramento eletrônico. As bases das definições 
para ambos são um pouco complexas e há uma variedade de significados. Para partir de uma perspectiva 
mais ampla, cito Velloso e Marinho (2011) que falam um pouco do conceito mais abrangente de 
letramento quando dizem que “as diversas categorias presentes no termo letramento [...] nem sempre 
estão associados ao meio digital. Sugere-se que se pluralize a palavra letramento para letramentos 
múltiplos ou multiletramentos.” Freitas (2010) traz uma abordagem mais específica quando diz que 
compreende: 

letramento digital como o conjunto de competências necessárias para que um 
indivíduo entenda e use a informação de maneira crítica e estratégica, em 
formatos múltiplos, vinda de variadas fontes e apresentada por meio do 
computador-internet, sendo capaz de atingir seus objetivos, muitas vezes 
compartilhados social e culturalmente. 

Já Magda (2002) conceitua letramento digital em um contexto mais relacionado à mudança na escrita:  

Em síntese, a tela, como novo espaço de escrita, traz significativas mudanças 
nas formas de interação entre escritor e leitor, entre escritor e texto, entre 
leitor e texto e até mesmo, mais amplamente, entre o ser humano e o 
conhecimento [...] a hipótese é de que essas mudanças tenham consequências 
sociais, cognitivas e discursivas, e estejam, assim, configurando um letramento 
digital, isto é, um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam 
da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela. 

Assim ambos os conceitos, letramento digital e eletrônico, podem aparecer neste texto para abordar uma 
forma mais geral dos letramentos essenciais hoje em uma sociedade digital e ter uma visão mais ampla 
nesta pesquisa. Esses letramentos eletrônicos serão apresentados a seguir. 

 

3.1. O LETRAMENTO POR MEIO DO COMPUTADOR 

Segundo Warschauer (2006), o letramento por meio do computador nas suas primeiras aplicações tinha 
um foco muito voltado ao uso do computador em si e ao seu acesso físico e limitava uma relação com 
conteúdos e propósitos mais significativos para o aprendizado do aluno em relação ao uso dessa 
ferramenta de forma mais abrangente.  

 

3.2. O LETRAMENTO INFORMACIONAL 

Já o letramento informacional não está apenas ligado às tecnologias digitais, mas a todas as outras que 
envolvem a era da informação. Este letramento está mais conectado ao pensamento crítico e analítico que 
um indivíduo precisa ter ao lidar com uma gama enorme de informações no mundo da internet. Segundo 
Warschauer (2006, pg.158) “Em tais circunstâncias, faz pouco sentido discutir o letramento crítico como 
um construto separado ou especial; ao contrário, o letramento crítico é um elemento essencial de leitura 
na era on-line”. 

 

3.3. O LETRAMENTO MULTIMÍDIA 

O letramento multimídia envolve uma questão mais voltada à representação da linguagem ao longo do 
tempo e como transformamos a escrita em conteúdos com imagem e som, ou seja, audiovisual. Como a 
escrita foi elitizada por muito tempo, os conteúdos multimídia se tornaram uma forma de comunicação 
mais acessível a pessoas mais pobres, apesar de a produção multimídia sofisticada ainda ser dominada por 
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classes mais ricas, pois os equipamentos e softwares para esse tipo de produção ainda é muito caro. Assim 
destaca-se a importância de haver cada vez mais produtores desses conteúdos em escolas, principalmente 
em escolas públicas e periféricas para que haja mais representação de conteúdos audiovisuais de 
qualidade feito por pessoas com menos acesso a esse meio. Warschauer (2006) também aborda que:  

O avanço da multimídia deve proporcionar uma oportunidade importante para 
equilibrar o jogo do letramento, restaurando o status de formas mais naturais 
de comunicação audiovisual, que, de alguma maneira, são mais amplamente 
acessíveis. 

 

3.4. O LETRAMENTO COMUNICACIONAL 

O último letramento a ser abordado é o comunicacional mediado por computador. Warschauer (2006) 
afirma que este, de todos os letramentos citados, é o menos estudado e abordado por estudiosos de 
letramento eletrônico. Muitas vezes a comunicação por meio do computador pode ser confundida como 
algo simples e fácil por ser uma atividade que para os jovens, por exemplo, pode ser facilmente adquirida 
quando passam algumas horas frente a um chat ou bate papo, mas quando se fala de pessoas mais velhas 
ou que têm pouca familiaridade com recursos básicos do computador, essa se torna uma tarefa mais difícil. 
A comunicação mais formal, como a acadêmica, por exemplo, não se aprende de forma tão natural.  

Por fim, esses letramentos contemplam apenas uma parte do que seriam os letramentos que um indivíduo 
pode aprender ao longo que interage com o mundo digital, mas há outros conhecimentos e letramentos 
relacionados com os que já foram citados. Conforme as tecnologias vão se tornando mais avançadas e 
outras mais defasadas, esses letramentos são ressignificados e por isso  podem apresentar níveis de 
relevância diferentes dependendo de cada contexto.  

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa foi feita através de um formulário web no Google Drive com 31 perguntas relacionadas aos 
letramentos que envolvem o conceito mais amplo de letramentos eletrônicos citados e conceituados 
anteriormente. O formulário foi compartilhado através da rede social Whatsapp por se tratar de uma 
ferramenta de comunicação mais ágil e de fácil visualização. Assim, um número total de 63 bolsistas ativos 
no PIBID do Curso de Licenciatura em Computação da UFRA, campus Belém, receberam o link para 
preencher. 

Escolheu-se analisar apenas os bolsistas ativos para observar a situação mais atual deles e do programa 
em relação aos letramentos eletrônicos. Desta forma os dados podem ser analisados de forma mais 
concreta e clara já que os supervisores, coordenadores e as escolas mudam a cada edital. 

O formulário foi dividido em três seções de perguntas objetivas e descritivas. A primeira seção continha 
perguntas referentes ao conhecimento dos bolsistas em relação aos letramentos eletrônicos, a segunda 
tinha questões sobre o uso dos letramentos no cotidiano deles e a última seção indagava sobre a aplicação 
desses letramentos nas ações e projetos que esse bolsista executa com os alunos nas escolas do PIBID. 
Cada seção tinha pelo menos uma pergunta que era relacionada a letramento mediado pelo computador, 
informacional, multimídia e comunicacional mediado pelo computador. No ínicio do formulário, antes das 
seções citadas, haviam perguntas de cunho pessoal para identificação dos bolsistas, informações básicas 
em relação ao programa PIBID, como a escola onde atuam,  e depois perguntas que identificavam o acesso 
físico deles em relação à tecnologia digital. 

O objetivo de dividir o formulário desta forma era poder identificar os letramentos eletrônicos no perfil 
dos bolsistas, analisar o conhecimento que eles possuem desses conceitos e também nas ações que 
executam no programa. Em seguida serão analisados os resultados das perguntas de acordo com a 
perspectiva de cada letramento eletrônico citado. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com essa pesquisa pretende-se responder três questionamentos: 1 - Qual o perfil dos bolsistas do PIBID-
UFRA frente ao letramento digital? 2- Que conhecimento os bolsistas têm em relação aos conceitos que 
envolvem os letramentos eletrônicos? 3- Os bolsistas aplicam ações que envolvem os letramentos 
eletrônicos em seus projetos nas escolas?  O objetivo principal é responder à terceira pergunta, porém 
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percebeu-se a necessidade de analisar o quanto os bolsistas sabem sobre esse conteúdo e se eles estão 
presentes no cotidiano dos discentes para ter um resultado mais pautado na bagagem que esses trazem 
para sala de aula e para os seus projetos no programa.   

Dos 63 discentes ativos no programa do PIBID-UFRA, campus Belém, 27 (42%) responderam ao 
questionário da pesquisa. As próximas análises serão separadas conforme os questionamentos citados 
acima na tentativa de respondê-los.  

 Que conhecimento os bolsistas têm em relação aos conceitos que envolvem os letramentos 
eletrônicos? 

Como todos os questionamentos que seguem neste tópico, para responder à dúvida acima foram feitas seis 
perguntas e pelo menos uma delas envolvia um dos letramentos citados no tópico de letramentos 
eletrônicos. A primeira delas perguntou diretamente se os bolsistas possuíam alguma noção do que seriam 
letramentos eletrônicos.  45% dos bolsistas disseram ter uma noção do que seriam estes letramentos e 
mais da metade disse que não tinha noção desse termo.  Dos 45% (12 bolsistas), apenas 8 (30%) deles 
disseram ter estudado ou lido algo sobre pelo menos um dos letramentos eletrônicos citados em uma lista, 
onde as opções eram: letramento mediado pelo computador, digital, informacional, multimídia e mediado 
pelo computador. E dos 55% que afirmaram não conhecer letramentos eletrônicos, todos marcaram que 
não conheciam nenhum dos letramentos citados. Isso comprova que dos 27 bolsistas, apenas 8 (30%) tem 
alguma noção e estudou ou leu algo sobre letramentos eletrônicos e 70% não. 

Em outras perguntas foi possível analisar individualmente o conhecimento dos bolsistas sobre cada 
letramento eletrônico. O primeiro foi o letramento por meio do computador. Este foi o letramento que os 
bolsistas (26%) mais ouviram falar e estudaram algo sobre e quando perguntados sobre o valor que este 
letramento pode trazer para a vida de um indivíduo, a maioria das opiniões dos bolsistas converge que a 
educação e o aprendizado do indivíduo ou aluno é o principal benefício que alguém adquire através desse 
letramento, e isso envolve o pensamento crítico, a inclusão na educação e facilitação do aprendizado por 
meio dos recursos computacionais.  

Já o  letramento informacional é de conhecimento de apenas 7,4% dos discentes, mas foi solicitado que os 
100% selecionassem palavras dentro de uma lista disponível que mais se aproximasse do significado 
deste letramento para eles. Na lista estavam presentes as seguintes palavras: Credibilidade da informação, 
Confiabilidade, Avaliação dos dados, Alfabetização, Informação incorreta, Hiperlink, Internet, TICs, 
Nenhuma das frases. 41% (a maior porcentagem) de todos os bolsistas acha que a “Credibilidade da 
informação” era a frase que mais definia o significado desse letramento seguido por “Tecnologias da 
informação e Comunicação  (TICs)”. Os 7,4% dos bolsistas que já estudou algo sobre este letramento, 
definiu-o com “Credibilidade da informação”.  

Quanto ao letramento multimídia, a maioria dos discentes (70,4%) atribuíram a nota cinco (muito 
importante) para uma escala de 1 à 5, quando perguntados sobre a importância que o ensino de produção 
multimídia e audiovisual têm nas escolas de ensino médio e fundamental. Grande parte deles atribuiu essa 
importância à  nova realidade em rede que os alunos estão inseridos e este letramento os ajudaria a ser 
incluídos nesse meio e a aprender novas habilidades que ajudariam no seu aprendizado na escola.   

E quando perguntados se acreditavam que hoje qualquer pessoa consegue se comunicar facilmente de 
forma efetiva na internet em qualquer plataforma de comunicação, 63% (17 bolsistas) marcou que NÃO e 
37% (10 bolsistas) que SIM. Este resultado reflete o que comentou Warschauer (2006) quando diz que 
grande parte das pessoas atribui uma certa facilidade para a comunicação online, pois na maioria das 
vezes se trata de ambientes como chats e bate-papos mais intuitivos para jovens, mas não para pessoas 
mais velhas. O mesmo ocorre quando não se trata de comunicação informal e sim de uma comunicação 
mais formal e rebuscada, como ambientes acadêmicos, por exemplo. 

Portanto, apesar dos bolsistas declararem em sua maioria que não possuem nenhuma noção de 
conhecimentos eletrônicos e nunca terem estudado diretamente algo sobre, as respostas em relação aos 
conhecimentos específicos de cada letramento se mostrou bastante satisfatória segundo aos conceitos 
apresentados anteriormente, pois todos conseguiram demonstrar um pouco do significado e aplicação de 
cada um dos letramentos na sociedade hoje.  

 Qual o perfil dos bolsistas do PIBID-UFRA frente ao letramento digital?  

As perguntas aqui estavam mais relacionadas à aplicação dos conceitos de letramento eletrônico no 
cotidiano dos bolsistas para saber como estes estão presentes na relação deles com as Tecnologias de 
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comunicação e informação. As perguntas foram feitas de modo que não citam diretamente cada 
letramento, mas aspectos para identificar a aplicação no cotidiano deles.   

Um dos pontos avaliados foi a questão do acesso físico. Pelo menos 90% tem acesso a um computador 
(notebook ou desktop) e um celular em casa. Todos têm acesso a pelo menos uma tecnologia digital de 
acesso à internet (Notebook, Tablet, celular, etc) e mais de 82% possuem acesso à internet banda larga em 
casa, seja no seu computador desktop, Netbook, tablet ou celular, sendo que dos 27 bolsistas, 3 apenas não 
possuem telefone celular e 3 não possuem computador.  

Também houveram perguntas que questionavam se alguma atividade  do cotidiano dos bolsistas foi 
potencializada graças ao uso do computador. Um dos bolsistas citou cursos a distância ao dizer que, 
“cursos gratuitos a distância foi importante por que nem sempre tenho disponibilidade ou recursos 
financeiros para fazer os cursos e através do computador e até mesmo do celular me proporciona 
aprender e ter acesso ao conteúdo que são disponibilizados para a conclusão do curso.”, já outro bolsista 
destacou a “Produção de trabalhos, textos, redações.”, além deste último, cerca de 22% dos bolsistas citou 
a escrita ou produção de trabalhos e pesquisas como atividade que foi potencializada pelo computador no 
seu cotidiano. Este resultado está relacionado com o exemplo demonstrado Warschauer (2006) quando 
cita que a potencialização da escrita pode estar relacionada com a produtividade de um indivíduo e o uso 
do computador para escrever. 

Além disso, mais de 80% dos bolsistas declarou que a credibilidade de uma informação é muito 
importante na internet, mas quando questionados sobre a frequência com que pesquisam a fonte e a 
credibilidade de uma pesquisa feita na rede, apenas 30% declarou fazer isso com muita frequência. 
Segundo Warschauer (2006) no letramento informacional o pensamento crítico está relacionado com a 
preocupação que o indivíduo deveria ter ao se deparar com qualquer informação encontrada e neste caso 
houve divergência entre acreditar em uma informação e realmente pesquisar sua integridade e fontes.  

Por último, os bolsistas declaram, em uma escala de 1 a 5, onde 1 é nunca e 5 é sempre, sobre a frequência 
com que usam softwares para produção de conteúdo audiovisual e multimídia. A maioria dos bolsistas 
(40%) marcou a escala 5, que sempre usam softwares de edição de conteúdo audiovisual e multimídia e 
24% declarou que quase sempre e 28% às vezes os usa, os outros  8% somam os bolsistas que usam muito 
pouco esses softwares. 

Portanto, grande parte dos bolsistas se demonstrou mais apto aos letramentos eletrônicos. A maioria 
conseguiu identificar potencialidade no computador para tarefas do cotidiano demonstrando que há 
letramento por meio do computador. Já quando se fala do informacional, a porcentagem de pessoas que 
procura apurar informações com certa frequência é bem baixa, ou seja, não alimentam muito seu potencial 
crítico na leitura online. Quanto ao comunicacional a maioria não tem problemas para se comunicar na 
rede e grande parte usa recursos para criar conteúdo multimídia.      

 Os bolsistas aplicam ações que envolvem os letramentos eletrônicos em seus projetos nas escolas?   

A primeira pergunta que compôs esta seção da pesquisa questionava o seguinte assunto: você (bolsista) 
acredita que o Letramento por meio do computador no PIBID-UFRA existe por meios das ações do 
programa? Segundo as respostas, mais da metade dos bolsistas (58,3%) acredita que o letramento por 
meio do computador existe no programa, e acredita que há objetivos, propósito claro e tarefas 
significativas com os alunos. 25% declarou que consegue identificar a existência deste letramento nas 
ações do programa, mas sem objetivo, propósito e tarefas significativas.  16,7% declarou que não consegue 
identificar o letramento por meio do computador no programa em nenhuma de  suas ações nas escolas. 

Os bolsistas que responderam que não existem letramentos nas ações do programa, justificaram suas 
respostas dizendo que não conseguem identificar ações com esse tema nas suas escolas e no programa 
como um todo. Uma bolsista citou que “não existe (letramento eletrônico) no programa ainda, porque para 
fundamentá-lo seria necessário adotar uma teoria da abordagem, que não se resumisse à transmissão de 
conteúdos ou jogos com erros e acertos e sim uma ação integrada, com conhecimentos pedagógicos e 
técnicas de coletas de dados mais abrangentes.” Já os que disseram que existe este letramento nas ações 
do programa, declararam que o ensino da informática gera automaticamente o letramento eletrônico e 
suporte para a escrita e leitura digital.  

Mesmo que a maioria dos bolsistas tenha declarado que consegue identificar os letramentos eletrônicos 
nos projetos do PIBID-UFRA, os resultados sobre a aplicação desses letramentos nas ações não reflete no 
programa como um todo, mas em pequena parte das ações. Apenas 22,2% dos bolsistas declarou que já 
avaliou a leitura crítica online dos seus alunos, o que está diretamente relacionado ao letramento 
informacional, mais da metade (55,6%) disse que nunca realizou ações com os alunos onde o foco fosse a 
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produção de conteúdo audiovisual ou multimídia e apenas 25,9% se envolveu em projetos onde a 
comunicação dos alunos na internet em chats, e-mail, e outras plataformas de comunicação era um dos 
focos principais.  

Outro aspecto avaliado foi a presença dos laboratórios de informática presentes nessas escolas, e mesmo o 
PIBID funcionando através de um Curso de Licenciatura em Computação, 33,3% dos bolsistas declarou 
trabalhar em uma escola que não possui laboratório de informática funcionando. Por essa limitação, eles 
compõem grande parte da porcentagem de bolsistas que não conseguiu avaliar a leitura crítica online dos 
seus alunos, nem trabalhar com recursos multimídia e audiovisual, e também nunca trabalharam a 
comunicação online dos alunos nessa escola, ou seja, a maioria dos letramentos eletrônicos não foram 
aplicados pelos bolsistas na escola por limitação física dos recursos necessários. Porém, 40% do total de 
bolsistas que fazem parte do grupo que não tem laboratório nesta escola, conseguiu verificar a leitura 
crítica online dos seus alunos mesmo sem o laboratório, mas não declararam qual foi a metodologia usada.  

 

6. CONCLUSÕES 

Portanto, mesmo que a maioria dos bolsistas tenha declarado que não tinham noção ou estudo sobre 
letramentos eletrônicos ou digitais, grande parte destes têm um conhecimento necessário para identificar 
onde possam estar presentes e até aplicá-los em suas ações no PIBID-UFRA. Ao avaliar seu perfil diante 
dos seus próprios letramentos, também se demonstraram aptos a desenvolvê-los em tarefas do seu 
cotidiano. Porém, ao analisar como os bolsistas aplicam esse conhecimento no programa em questão, 
grande parte declarou que esses letramentos não estão presentes em todas as ações ou na maioria delas, 
mas em parte significativa para um programa que trabalha com várias vertentes da informática e da 
computação. 

A principal contribuição da pesquisa é servir como uma das bases para tomar futuras decisões em relação 
a projetos que envolvam a inclusão e letramento digital dos alunos nas escolas públicas através do PIBID-
UFRA, pois muitas ações são executadas sem verificar o conhecimento dos bolsistas em relação ao 
conteúdo que será abordado, o background que já possuem e como isso já foi ou é aplicado no programa 
recentemente.  

Além disso, pesquisas futuras podem analisar o nível do letramento digital dos alunos das escolas onde o 
PIBID-UFRA está presente e traçar o perfil desses alunos frente a inclusão digital e comparar com os 
resultados dessa pesquisa. 
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Capítulo 21 

 

Verificação da aprendizagem de universitários que 
usaram um software educativo sobre lógica 

 

Elaine Pasqualini 

Sílvia Helena de Oliveira Santos  

Viviane de Fátima Bartholo 

 

Resumo: Pelos estudos obtidos por meio da literatura, as desistências, reprovações e 

dificuldades dos alunos acompanharem os conteúdos necessários na disciplina de lógica, 

que exige raciocínio e facilidade de resoluções de problemas, são grandes. O objetivo 

desse trabalho foi verificar a aprendizagem de universitários que usaram o software 

educativo HUMANI e avaliá-lo por meio de um questionário sobre as opiniões dos alunos 

acerca do programa. A pesquisa foi realizada em uma faculdade pública em uma cidade 

do Brasil. Fizeram parte 13 alunos do terceiro semestre do curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, que concordaram em participar e assinaram o termo de 

consentimento. Foi criado um questionário com 10 questões objetivas para o pré e pós-

teste, com os conteúdos do software educativo. Os alunos fizeram o pré-teste, usaram o 

software, responderam o pós-teste e um questionário sobre as opiniões do programa. A 

duração total foi de aproximadamente 2 horas. Os resultados mostraram que o número 

de questões respondidas corretamente aumentou com o pós-teste. Quanto ao 

questionário sobre as opiniões dos alunos do software, eles acharam o programa 

apresentado de maneira geral muito bom (83,33%), os fluxogramas gerados por meio do 

programa, muito bom (75%), a tradução imediata da linguagem humana para a 

linguagem de computação acharam que auxiliou no entendimento do programa gerado 

(100%). Descrevam que o software apresentou instruções claras e facilidade de 

navegação (100%) e que eles indicariam para outros alunos utilizarem este software 

para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Sugere-se a replicação em outras 

instituições de ensino e com uma amostra maior. Concluiu-se que os resultados desse 

trabalho  contribuíram com informações aos universitários e que o uso desse software 

educativo pode ser inserido em ambientes acadêmicos. 

 

Palavras-chave: Software. Lógica. Aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a estrutura curricular da Sociedade Brasileira de Computação (2003), a disciplina de 
Lógica faz parte da área de formação básica em Ciência da Computação e demais cursos similares, como 
Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, entre outros. 

Esses cursos apresentam um número elevado de alunos que desistem nos primeiros anos escolares e 
contribuem para altas taxas de abandono no Brasil (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010). 

Uma das razões para desistência e também reprovação é a dificuldade dos alunos acompanharem os 
conteúdos necessários, como por exemplo, a disciplina de lógica, que exige raciocínio lógico e resolução de 
problemas (LEPSEN; BERCHT; REATEGUI, 2011).  

A lógica consiste em desenvolver sequências e ações (linguagem humana) para atingir um determinado 
objetivo e depois são adaptadas para uma linguagem de computador com o objetivo de criar um software, 
sistema ou programas de computador. 

De acordo com a literatura, não há resultados que comprovem a eficiência de alguma metodologia 
específica para sanar o problema dessa disciplina em virtude de não se conhecer todos os processos que 
estão inseridos na aprendizagem (ALMEIDA NETO; CASTRO; CASTRO JÚNIOR, 2006). 

Para melhorar o desempenho dos alunos, alguns autores como Santos e Costa (2006), descrevem que é 
possível utilizar softwares educacionais e ferramentas visando um melhor resultado no aprendizado. 
Estudos de Ribeiro, Brandão e Brandão (2012) relatam que os artigos publicados no Simpósio Brasileiro 
de Informática na Educação, SBIE, de 2004 a 2011 mostram justificativas de uso de ferramentas e 
softwares para diminuir as dificuldades de aprendizagem dos graduandos. 

Foram pesquisados projetos relacionados ao tema, sem a intenção de descrever uma análise detalhada 
deles. Destacam-se alguns: 

- ASTRAL (Animation of Data Structures and Algorithms).  É um ambiente de programação para produção 
de animações de algoritmos e estruturas de dados com propósito educacional de mostrar a lógica 
envolvida. Esse ambiente utiliza os seguintes conteúdos: lista, fila, pilha e classificação (UNIVERSIDADE 
DE CAMPINAS, 2006).     

- TBC-AED (Treinamento BasEADo em Computador para Algoritmos e Estruturas de Dados). É um 
software educacional didático que exibe algoritmos e animações sobre vetor, ordenação, lista, fila e pilha 
para facilitar o entendimento da lógica (SANTOS; COSTA, 2005). 

- HUMANI (Human Machine Natural Interpreter): software educacional que utiliza técnicas de inteligência 
artificial para interpretação da linguagem humana para a linguagem computacional e geração de 
fluxogramas em tempo real. É possível aos alunos observarem a linguagem humana ser transformada nas 
linguagens de programação C e Python. O HUMANI trabalha com comandos de atribuição, aritméticos e de 
condição (XAVIER NETO et al, 2014). 

Os softwares ASTRAL e TBC-AED trabalham com conteúdos mais avançados, como listas, filas e pilhas 
dentro da disciplina de lógica. Já o HUMANI, trabalha com conteúdos básicos para a aprendizagem em que 
o aluno se depara nos primeiros anos da graduação. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi verificar a aprendizagem de universitários que usaram o 
HUMANI e avaliar o software por meio de um questionário sobre as opiniões dos alunos acerca do 
programa. 

 

2.MÉTODO 

O software HUMANI foi desenvolvido na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos por um aluno, com auxílio 
de três docentes da instituição. Suas principais características são: interpretação de textos da linguagem 
humana para a linguagem computacional em tempo real utilizando uma unidade central de 
processamento com a possibilidade de configurar sua intensidade para computadores antigos ou 
obsoletos sem abrir mão da didática e facilidade de uso em que os usuários podem iniciar suas atividades 
sem ler o seu manual. O sistema permite também gerar fluxogramas, entre outras funcionalidades 
(XAVIER et al, 2014). 

Antes da aplicação, o software foi submetido a um piloto e foi usado por três docentes e um grupo de oito 
alunos da mesma instituição que não fizeram parte da intervenção. Com esse teste, foram identificados 
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erros de lógica no programa e também foi sugerida a implementação de novas ferramentas que o HUMANI 
não possuía. 

Assim, foi possível a intervenção que contou com vários participantes, instrumentos e procedimentos. 

 

Ambiente 

A pesquisa foi realizada em uma faculdade pública em uma cidade do interior do Estado de São Paulo com 
cerca de 110.000 habitantes. Mais especificamente, foi utilizado o laboratório de informática. 

Participantes 

Fizeram parte dessa pesquisa 13 alunos do terceiro semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, que concordaram em participar e assinaram o termo de consentimento, sendo considerada essa 
amostra de conveniência (COZBY, 2003). 

Os 13 alunos possuíam as seguintes características: 11 alunos (84,62%) eram do sexo masculino e 11 
alunos (84,62%) pertenciam à faixa etária de 18 a 21 anos. Os outros 2 alunos tinham 22 e 25 anos.  

Materiais e instrumentos 

- termo de consentimento livre e esclarecido; 

- laboratório de informática; 

- software HUMANI; 

- questionários pré e pós-teste, idênticos com 10 questões objetivas, de acordo com o conteúdo do 
software; 

- questionário com 10 questões sobre as impressões do software; 

- planilha eletrônica para gerar gráficos. 

Procedimentos 

Todos os participantes se dirigiram ao laboratório de informática, receberam as instruções sobre a 
aplicação e o objetivo e preencheram a carta de consentimento. Os alunos fizeram o pré-teste, usaram o 
software e após o término, executaram o pós-teste e preencheram o questionário acerca das impressões 
do programa de computador. A duração foi de aproximadamente 2 horas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 mostra a quantidade de acertos nas 10 questões (eixo x) do pré e pós-teste para 13 alunos (eixo 
y). 

 

Figura 1 – Quantidade de acertos nas 10 questões do pré e pós-teste para os alunos, N = 13. 

Fonte: As autoras 
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Nas questões 1, 3, 4 e 5 a quantidade de acertos permaneceu a mesma, sendo que todos os alunos 
acertaram as questões 1 e 4. As questões 3 e 5, 12 alunos acertaram  no pré e pós-teste. Essas questões 
pertencem ao conteúdo de comando de condição. Dessa forma, alterações poderiam ser realizadas no 
software para trabalhar de forma eficiente esse conteúdo para que o número de acertos aumente. 

As alterações também poderiam ser realizadas nas questões 2, 9 e 10. 

As questões 7 e 8 aumentaram significativamente a quantidade de acertos. Essas questões trabalham com 
conteúdos avançados (estruturas de dados) no qual os alunos ainda não estudaram.   

Quanto ao questionário aplicado aos alunos para identificar as impressões do software, os resultados estão 
apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3. 

Na Tabela 1 identificou-se que a maioria dos alunos achou muito bom o software de maneira geral e os 
fluxogramas criados pelo programa, porém há necessidade de aperfeiçoar a transcrição da linguagem 
humana para a de máquina e aumentar a quantidade de palavras que o sistema possui e entende. 

 
Tabela 1 Frequência e porcentagem das respostas dos alunos em relação ao software de maneira geral (N 

= 13) 

Questões 

Categorias de respostas 

Muito bom Bom Regular 
Deficient

e 
Muito 

deficiente 

f % f % f % f % f % 

O que achou do software apresentado 
de maneira geral 

11 84,62 2 15,38 - - - - - - 

O que achou dos fluxogramas gerados 
por meio do programa 

9 69,23 4 30,77 - - - - - - 

O que achou da consistência na 
interpretação da linguagem humana 
para linguagem de computação 

4 30,77 8 61,54 - - 1 7,69 - - 

Fonte: As autoras 

 

A Tabela 2 apresentou que um dos objetivos do software desenvolvido foi atingido segundo Xavier Neto et 
al (2014), já que todos os alunos responderam que a tradução da linguagem humana para a linguagem de 
computador auxiliou no entendimento do programa que foi gerado. 

 

Tabela 2 Frequência e porcentagem das respostas dos alunos em relação à facilidade de navegação, 
conhecimentos prévios, entre outros (N = 13) 

Questões 

Categorias de respostas 

Sim Não 

f % f % 

A tradução imediata da linguagem humana para a linguagem de computação 
auxiliou no entendimento do programa gerado 

13 100 - - 

O software apresentou instruções claras 13 100 - - 

O software apresentou facilidade de navegação 13 100 - - 

Indicaria para outros alunos utilizarem este software para auxiliar o processo 
ensino-aprendizagem das disciplinas de programação nas aulas 

13 100   

Seus conhecimentos foram suficientes para usar o software 12 92,31 1 7,69 

Fonte: As autoras 
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Na Tabela 3 constam as respostas dos alunos em relação aos aspectos positivos do software. Os alunos 
podiam escolher mais de uma opção das listadas, ou escrever uma outra que não estava descrita no 
questionário. 

 

Tabela 3 Frequência e porcentagem das respostas dos alunos quando questionados sobre os aspectos 
positivos do software (N = 13) 

Aspectos positivos 
 

f % 

Boa velocidade 10 76,92 

Facilidade de uso  13 100 

Interface objetiva  10 76,92 

Visual atraente 5 38,46 

Reconhecimento de texto eficiente 9 69,23 

Geração de fluxogramas 13 100 

Fonte: As autoras 
 

Nessa tabela pode-se observar que o item Visual precisa sofrer mudanças. Uma sugestão proposta é a 
aplicação de métodos para harmonizar a estética das telas, sendo elaborado o conteúdo em conjunto com 
a identidade visual. Trata-se de um processo que busca um resultado estético equilibrado e harmonioso. 
Outros aspectos a serem considerados são as variações de configuração e resolução de tela para que o 
layout possa se adaptar às necessidades do usuário. A tipografia, que consiste na definição dos tamanhos, 
estilos e cores da fonte, espaçamento de parágrafos de textos, pictografia, que trata das ilustrações e 
iconografia, que é o uso adequado de ícones também devem estar presentes para tratar do visual de telas e 
layouts (MEURER; SZABLUK, 2010). 

A última pergunta foi pautada nos aspectos negativos do software, porém nenhum aluno apontou itens.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho verificou a aprendizagem de universitários que utilizaram um software educativo sobre 
lógica de programação por meio de um questionário com 10 questões objetivas sobre o assunto (pré e 
pós-teste). 

Essa verificação identificou que houve diferença entre os alunos que usaram o software, por meio da 
frequência e porcentagem de acertos nas questões do pré e pós-teste. 

Os resultados obtidos de forma quantitativa, trouxeram informações importantes, pois os universitários 
tiveram conhecimentos sobre lógica. Essas informações podem contribuir para os próprios alunos e 
profissionais da educação sobre lógica. 

Quanto ao questionário sobre as opiniões do aluno sobre o software, foi verificado que os alunos de forma 
geral acharam muito bom, em uma escala de muito bom a muito deficiente. 

Para continuidade, sugere-se fazer as alterações no visual do programa e aperfeiçoar a transcrição da 
linguagem humana para a de máquina, aumentando a quantidade de palavras que o sistema possui e 
entende. Pretende-se também aplicar o software em outras instituições de nível superior, junto aos 
universitários, com uma amostra maior. 

Concluiu-se que este estudo verificou a aprendizagem dos alunos com o uso do software educativo com a 
aplicação do pré e pós-teste e que os resultados desse trabalho contribuíram com informações aos 
universitários e que o uso desse software pode ser inserido em ambientes acadêmicos. 
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo analisar a aceitação de recursos de Realidade 

Aumentada - RA no ensino de Engenharia, a partir da perspectiva de estudantes da 

disciplina Resistência dos Materiais, ofertada pela Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, tendo como elemento nortEADor o Modelo de Aceitação de Tecnologia - TAM. 

A pesquisa contou com a participação de 50 discentes que, inicialmente, realizaram um 

experimento seguindo um roteiro para testes de recursos de RA, associados ao conteúdo 

da disciplina, e, em seguida, responderam a um questionário fundamentado no TAM. Os 

resultados indicam que os recursos tiveram uma boa aceitação e que a adoção de 

recursos de RA pode contribuir para o ensino de Engenharia, ajudando na apresentação 

e compreensão do conteúdo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ensino de Engenharia, em muitas disciplinas, apresenta-se como um grande desafio para professores e 
estudantes, devido ao elevado nível de abstração envolvido nos conceitos abordados nesses cursos. 
Especificamente, na disciplina de Resistência dos Materiais, algumas alternativas para enfrentar esse 
desafio já foram propostas, em especial o uso de modelos qualitativos [Santos, 1983] e de ambientes 
virtuais de aprendizagem [Silva, 2013]. 

Os modelos qualitativos são protótipos físicos que permitem visualizar o comportamento de elementos 
estruturais sujeitos a um carregamento e, geralmente, são utilizados apenas em sala de aula, para 
complementar os cálculos teóricos. Os ambientes virtuais de aprendizagem funcionam como interface de 
comunicação e repositório de objetos de aprendizagem (simuladores, vídeos e textos complementares), 
que são utilizados pelos estudantes, principalmente, fora do contexto das aulas presenciais [Dantas et al. 
2014].  

Uma outra alternativa para potencializar o ensino de Engenharia é a adoção de Realidade Aumentada - RA, 
que vem sendo estudada por vários pesquisadores e oferece novas aplicações em diversas áreas, como 
navegação, entretenimento, comércio, medicina, militar e educação.  

Na educação, a RA pode fornecer aos professores e estudantes formas mais intuitivas de ensino e 
aprendizagem, com novos canais e oportunidades para a geração de conhecimento, em qualquer contexto, 
dentro ou fora de sala de aula. 

Segundo Valente (2005), para se utilizar as novas tecnologias da informação e da comunicação no ensino, 
são necessários, além dos dispositivos tecnológicos, dos softwares e da Internet, professores com domínio 
pedagógico e capazes de refletir sobre as formas adequadas de utilização dos recursos como meio 
educacional. 

É importante ressaltar que a utilização de novas tecnologias requer uma mudança de comportamento não 
apenas dos discentes, mas, principalmente, dos docentes, que serão condutores do processo de mudança. 
Para Haguenauer (2012), a implantação e utilização de aparatos tecnológicos devem ser precedidas e 
acompanhadas de estudos, para o desenvolvimento de novas metodologias, com foco na melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem. 

Pretende-se, com este trabalho, contribuir com o conjunto de estudos relacionados na área de RA e suas 
possibilidades pedagógicas, com vistas ao desenvolvimento de novas metodologias de ensino e 
aprendizagem na Engenharia.  

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é analisar a aceitação de recursos de RA no ensino de Engenharia. 
Para tanto, utilizando como elemento nortEADor o Modelo de Aceitação de Tecnologia [Davis, 1989], o 
estudo é focado na perspectiva dos estudantes da disciplina Resistência dos Materiais, ofertada aos cursos 
de Engenharia da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf. 

A escolha da disciplina deve-se a sua presença nos currículos da ampla maioria dos cursos de Engenharia 
das universidades brasileiras e, também, a experiência de um dos autores deste trabalho como docente de 
Resistência dos Materiais. 

Sendo assim, além desta introdução, o trabalho está organizado com mais cinco seções, que apresentam a 
fundamentação deste artigo, o método utilizado, a discussão dos resultados e as considerações finais da 
pesquisa. 

 

2. REALIDADE AUMENTADA 

Segundo Kirner (2007), a Realidade Aumentada - RA é a inserção de objetos virtuais no ambiente físico, 
mostrados ao usuário, em tempo real, com o apoio de algum dispositivo tecnológico, usando a interface do 
ambiente real, adaptada para visualizar e manipular os objetos reais e virtuais.  

Para Milgram (1994), RA é uma parte da Realidade Mista (Figura 1), que representa um contínuo limitado 
pelo “ambiente real” e o “ambiente virtual”. Entre esses extremos, inclui-se a Realidade Aumentada, em 
que objetos virtuais são visualizados em um ambiente circundante real, e Virtualidade Aumentada, em que 
as imagens de objetos reais são inseridas no mundo, predominantemente, virtual. 

 



Educação no Século XXI - Volume 31 - Tecnologias 

 
 

 
 

160 

Figura 1. Realidade Mista. 

 
 

2.1. QUESTÕES DE PERCEPÇÃO 

De forma mais estrita, a realidade não pode mudar/aumentar, mas sim a percepção do usuário [Normand, 
2012]. Nesse contexto, a percepção é compreendida como a forma que o usuário reconhece e interpreta 
uma cena do ambiente no qual está inserido. 

De acordo com Kruijff (2010), algumas questões de percepção devem ser destacadas, do ambiente real a 
ser capturado até a sobreposição dos gráficos visualizados pelo usuário.  

 Questões do Ambiente: estrutura, cores e iluminação, são aspectos ambientais que podem causar 
problemas na visualização de imagens em dispositivos portáteis; 

 Questões de Captura: resolução, campo de visão, distância focal, tempo de exposição e outros 
fatores relacionados à digitalização do ambiente em vídeo podem prejudicar a compreensão do mundo 
real; 

 Questões do Aumento: erros de registro, oclusão e diferença de renderização dificultam a 
interpretação correta da cena; 

 Questões dos Dispositivos de Exibição: campo de visão, brilho, contraste, cores, resolução, latência 
e reflexões, são problemas técnicos recorrentes nos displays;  

 Questões dos Usuários: diferenças individuais que causam distorções de profundidade e visões 
distintas. 

No uso de recursos de RA em dispositivos portáteis, como celulares e tablets (dispositivos utilizados nesta 
pesquisa), essas questões devem ser avaliadas e, quando necessário, devem ser promovidos ajustes para 
que a percepção dos usuários não seja prejudicada, o que pode anular a utilidade dos recursos. 

 

2.2. INTERFACES NATURAIS DE USUÁRIO 

As Interfaces Naturais de Usuário (NUI) representam a evolução das interfaces gráficas, capazes de 
reduzir o tempo de aprendizado e melhorar a usabilidade dos sistemas. O ganho na curva de 
aprendizagem dessas interfaces está relacionado ao foco de seus projetados, que são centrados na 
reutilização de habilidades dos usuários para permitir a interação direta com o conteúdo. Como exemplos 
de NUI amplamente difundidas nos dias atuais, podemos citar as telas sensíveis ao toque em tablets 
[Kawamoto, 2013]. 

Para Blake (2013), o projeto de NUI devem considerar as seguintes diretrizes: 

 Experiência instantânea: aproveitar habilidades específicas do domínio e habilidades comuns a 
todos os homens; 

 Carga Cognitiva: reutilizar habilidades simples, já existentes, como aplicações que utilizam 
comando por toque ou apontadores semelhantes ao mouse; 

 Aprendizagem progressiva: prever uma curva de aprendizagem suave, a partir de tarefas básicas 
até as tarefas avançadas; 

 Interação direta: manipular diretamente o conteúdo dentro do contexto, evitando processos que 
envolvem inúmeros passos para a utilização de um recurso. 

A partir das diretrizes apresentadas, o desenvolvimento de aplicações de RA terá maior chance de sucesso, 
podendo alcançar níveis superiores de aceitação nos grupos de usuários da solução. Uma estratégia para 
analisar a aceitação de recursos de RA é o Modelo de Aceitação de Tecnologia, descrito na seção a seguir. 
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3. MODELO DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA (TAM) 

O Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM, do inglês Technology Acceptance Model) foi projetado para 
avaliar as causas da aceitação de sistemas computacionais, a partir da percepção dos usuários em relação 
à utilidade e à facilidade de uso das soluções [Davis, 1989]. 

Os construtos que fundamentam o TAM estão apresentados na Figura 2. O núcleo do modelo é constituído 
por dois importantes indicadores de aceitação: a facilidade de uso percebida e a utilidade percebida, que, 
respectivamente, referem-se ao "grau em que os usuários acreditam que a adoção de uma determinada 
tecnologia seria livre de esforço" e ao "grau em que uma pessoa acredita que a utilização de um 
determinado sistema melhoraria o seu desempenho no trabalho" [Persico et al., 2014]. 

 
Figure 2. Modelo de Aceitação de Tecnologia. 

 
 

A intenção de uso é o fator determinante para o sucesso da adoção dos sistemas de informação [Dias, 
2011]. Essa intenção está relacionada com a utilidade percebida e a facilidade de uso percebida, cada uma 
exercendo um peso relativo. Além disso, é importante considerar as variáveis externas, que podem 
influenciar o contexto específico de uso da tecnologia [Ayeh et al., 2013].  

O modelo oferece bases para elaboração de questões, que identificam indícios da percepção dos usuários, 
em relação ao uso de um determinado sistema. Nesse sentido, trabalhos recentes relacionam a aplicação 
do TAM na condução de pesquisas sobre a adoção de recursos de Realidade Aumentada [Haugstvedt e 
Krogstie, 2012], [Wojciechowski e Cellary, 2013]. 

 

4. MÉTODO 

4.1. CONTEXTO DO ESTUDO 

Resistência dos Materiais é uma disciplina prevista nas diretrizes dos cursos de Engenharia, que na 
Univasf está no conjunto de componentes curriculares obrigatórias. O objetivo geral dessa disciplina é 
capacitar o estudante para a avaliação e a resolução de problemas relacionados à análise de estruturas 
mecânicas, sujeitas a diferentes tipos de solicitações. 

Conforme o Programa de Unidade Didática, na Univasf, a disciplina Resistência dos Materiais é planejada 
com uma carga-horária de sessenta horas, distribuída em três etapas. A cada etapa, por meio do ambiente 
virtual de aprendizagem, os estudantes têm acesso aos objetivos e ao material de apoio (notas de aula, 
vídeo relacionado ao conteúdo ministrado em sala de aula e provas anteriores), necessário para 
acompanhamento das aulas presenciais e realização das atividades extraclasse. 

 

4.2. PARTICIPANTES 

Em 2015.1, semestre em que a pesquisa foi realizada, a disciplina Resistência dos Materiais contou com 
noventa e quatro estudantes. Dentre esses, apenas 50 (cinquenta) estudantes responderam ao 
questionário aplicado na pesquisa, conforme indicado no Quadro 1. 
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Quadro 1. Número de participantes por curso. 
Curso Número de Estudantes 

Engenharia Agrícola e Ambiental 06 
Engenharia Civil 12 
Engenharia de Produção 12 
Engenharia Elétrica 15 
Engenharia Mecânica 05 
Total 50 

 

4.4. PROCEDIMENTOS 

Para atender o objetivo da pesquisa, inicialmente, foi realizado um experimento com os participantes, que 
seguiram um roteiro previamente definido para testes de três recursos de RA, associados a algumas notas 
de aula já ministradas na disciplina Resistência dos Materiais (Figura 3). Posteriormente, foi aplicado um 
questionário (Quadro 2), com os mesmos participantes, a fim de obter suas opiniões acerca da aceitação 
de recursos de RA na disciplina Resistência dos Materiais.  

 

Figura 3: Imagens de um dos recursos desenvolvidos: (a) Roteiro com os três exemplos utilizados, (b) 
Menu apresentado em RA, (c) Análise Estática do exemplo focalizado, (d) Análise de Tensões, (e) Análise 

de Deformações. 

 
 

Durante o experimento, os participantes foram observados por um dos autores deste artigo e utilizaram 
dois tablets, disponibilizados para a atividade com a solução Aurasma (software adotado para o 
desenvolvimento dos recursos de RA [Souza e Pacheco, 2014], [Tori, 2014]). 

O questionário foi submetido aos estudantes por meio eletrônico, no ambiente virtual de aprendizagem da 
disciplina. O recurso utilizado para construção deste instrumento de pesquisa foi o módulo feedback, um 
dos diversos disponíveis no Moodle7  (plataforma de utilizada para construção do ambiente virtual da 
disciplina). O referido módulo permite a elaboração de formulários online e dispõe de recursos para a 
tabulação dos resultados, o que facilitou a coleta e análise dos dados. 

A estrutura do questionário foi composta por uma questão para identificar o curso do discente e dezoito 
declarações, associadas a escalas de Likert, (1 – Discordo Completamente, 2 – Discordo, 3 – Não 
Sei/Indiferente, 4 – Concordo, 5 – Concordo Completamente) organizadas em blocos vinculados aos 
construtos do TAM (Quadro 2). 

  

                                                 
7 http://docs.moodle.org/23/en/Feedback_module 
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Quadro 2. Declarações que constituíram o questionário. 
Construto Questões 

Facilidade de Uso 

Q1: Usar os recursos de Realidade Aumentada - RA é fácil. 
Q2: Aprender a usar os recursos de RA é fácil. 
Q3: Não é necessário treinamento para utilizar os recursos de RA. 
Q4: Estou acostumado(a) a utilizar os recursos de RA. 

Utilidade Percebida 

Q5: Os recursos de RA são úteis para o estudo do conteúdo da disciplina. 
Q6: O uso de recursos de RA reduz o tempo para a compreensão do conteúdo. 
Q7: O uso de recursos de RA melhoram a qualidade da compreensão do conteúdo. 
Q8: O uso de recursos de RA em outras disciplinas é importante para a minha 
formação. 

Intenção 
Comportamental de 
Uso 

Q9: Recomendo a utilização de recursos de RA na disciplina Resistência dos 
Materiais. 
Q10: Gostaria que a disciplina Resistência dos Materiais adotasse os recursos de 
RA. 
Q11: Gostaria que outras disciplinas do curso de Engenharia adotassem os 
recursos de RA. 
Q12: Estou motivado(a) a utilizar os recursos de RA. 

Variável 01: 
Treinamento 

Q13: As orientações do instrutor/professor para a utilização dos recursos de RA 
foram adequadas. 
Q14: O roteiro fornecido para o uso dos recursos de RA é fácil de ser 
compreendido. 

Variável 02: 
Características da 
Interface 

Q15: Os recursos de RA utilizados apresentaram visual agradável. 

Q16: Os menus e as imagens dos recursos de RA utilizados eram claros e objetivos. 

Variável 03: Custo da 
utilização 

Q17: Tenho dispositivo móvel com sistema IOS ou Android, que permite acessar os 
recursos de RA. 
Q18: Tenho acesso à internet e o acesso aos recursos de RA não representa custo 
adicional. 

 

5. RESULTADOS 

O gráfico da Figura 4 apresenta indícios descritivos das respostas dos estudantes no questionário aplicado 
na pesquisa. A linha contínua representa a média das respostas fornecidas, enquanto a linha pontilhada 
representa o nível neutro da escala de Likert (Não Sei / Indiferente = 3). Esse gráfico fornece um 
panorama geral da opinião dos estudantes após participarem do experimento que foi realizado e 
demonstra que a maioria absoluta das médias de respostas das declarações (Quadro 2) está acima do nível 
neutro. 

 
Figure 4. Gráfico com as médias das respostas do questionário, obtidas a partir da transformação dos 

dados categóricos da escalas de Likert em dados numéricos. 
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Os dois itens de maior média foram Q9 e Q13 com, respectivamente, 4,80 e 4,68 (médias acima do nível 
‘concordo’), demonstrando que os estudantes tiveram uma percepção positiva em relação à utilidade de 
RA na disciplina e que as orientações fornecidas no experimento foram adequadas para a utilização dos 
recursos. 

A única declaração que obteve uma média abaixo do nível neutro foi a Q4, com o enunciado "Estou 
acostumado(a) a utilizar os recursos de RA". De acordo com o gráfico, entre os estudantes que 
participaram da pesquisa, uma maior parcela declarou não estar habituada a utilizar esse tipo de recurso. 

Embora as evidências da aceitação dos recursos de RA na disciplina sejam perceptíveis graficamente, para 
detalhar os dados coletados, a distribuição de frequência das respostas dos estudantes (Tabela 1) é 
discutida nas próximas seções. 

 
Tabela 1. Distribuição de frequência das respostas. 

Declaração 
Nível de Concordância 
1 2 3 4 5 Total 

Facilidade de Uso 

Q1 0% 4% 0% 54% 42% 100% 
Q2 0% 0% 0% 42% 58% 100% 
Q3 0% 18% 10% 44% 28% 100% 
Q4 18% 36% 12% 32% 2% 100% 

Utilidade 
Percebida 

Q5 0% 0% 4% 26% 70% 100% 
Q6 0% 2% 8% 40% 50% 100% 
Q7 0% 4% 4% 44% 48% 100% 
Q8 0% 8% 12% 44% 36% 100% 

Intenção de Uso 

Q9 0% 0% 0% 20% 80% 100% 
Q10 0% 0% 2% 26% 72% 100% 
Q11 0% 0% 2% 36% 62% 100% 
Q12 0% 2% 8% 36% 54% 100% 

Variáveis 
Externas 

Q13 0% 0% 2% 28% 70% 100% 
Q14 0% 0% 0% 44% 56% 100% 
Q15 0% 2% 4% 62% 32% 100% 
Q16 0% 2% 4% 52% 42% 100% 
Q17 8% 4% 0% 22% 66% 100% 
Q18 2% 0% 4% 26% 68% 100% 

 

5.1. FACILIDADE DE USO PERCEBIDA 

No construto facilidade de uso percebida, foi medido o quanto o estudante acredita que utilizar os 
recursos de RA é fácil e, portanto, livre de esforço. 

Analisando individualmente as questões dessa categoria, observa-se que 96% dos respondentes 
manifestaram que é fácil usar os recursos de RA, 100% afirmam que é fácil aprender a usar e, para 72%, 
não é necessário treinamento. Destaca-se que esses números foram obtidos mesmo com 66% dos 
respondentes informando que não estão acostumados a utilizar RA. 

 

5.2. UTILIDADE PERCEBIDA 

Com o construto utilidade percebida foi verificado o quanto o discente confia que utilizar os recursos de 
RA irá melhorar seu desempenho em Resistência dos Materiais. 

Constata-se que 96% dos estudantes acreditam que os recursos de RA são úteis para o estudo do conteúdo 
da disciplina, 90% estimam que o uso de RA pode reduzir o tempo para a compreensão do conteúdo e, 
para 92%, a adoção desse tipo de material melhora a qualidade da compreensão do conteúdo. Além disso, 
80% dos estudantes percebem que RA é útil em outras disciplinas e importante para a formação 
acadêmica. 

 

5.3. INTENÇÃO DE USO 

A análise da intenção de uso foi realiza com o propósito de identificar se existe, por parte dos estudantes, 
interesse em utilizar os recursos de RA em Resistência dos Materiais e em outras disciplinas, 
possibilitando a identificação de mais indícios da aceitação ou não dessa tecnologia pelos discentes. 
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Nesse sentido, 100% dos participantes da pesquisa recomendaram o uso dos recursos em Resistência dos 
Materiais e 98% declararam que gostariam que outras disciplinas do curso de Engenharia utilizassem RA. 

 

5.4. VARIÁVEIS EXTERNAS 

A análise das variáveis externas foi realizada com o objetivo de compreender melhor quais fatores 
influenciam na facilidade percebida e na utilidade percebida. A escolha dessas variáveis foi fundamentada 
em aspectos identificados na revisão da literatura do TAM. Nesta pesquisa, as variáveis externas utilizadas 
foram o treinamento, as características da interface dos recursos e o custo da utilização.  

Mesmo com uma orientação muito breve, pautada em um roteiro de apenas uma página, 98% dos 
estudantes afirmaram que as orientações foram adequadas e, para 100% dos discentes, o roteiro foi de 
fácil compreensão. 

Em relação à interface dos recursos utilizados no experimento, 94% dos respondentes avaliaram que os 
menus e as imagens eram claros, objetivo e que, além disso, possuíam um visual agradável. 

Nas declarações sobre aspectos relacionados aos custos para a utilização dos recursos, 12% dos 
estudantes disseram não possuir o dispositivo móvel necessário para acessar o conteúdo em RA e, por 
conseqüência, teriam que comprar. A respeito da Internet, apesar de 6% dos estudantes não confirmarem 
a disponibilidade de acesso a rede mundial de computadores, na Univasf os discentes podem obter esse 
acesso sem custos, a partir de cadastro junto à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/Univasf). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

Neste estudo, foram analisados dados coletados por meio de um questionário com questões organizadas 
em blocos vinculados aos construtos do Modelo de Aceitação de Tecnologia – TAM, respondidas por 50 
(cinquenta) estudantes da disciplina Resistência dos Materiais ofertada pela Universidade Federal do Vale 
do São Francisco, com o propósito de investigar o potencial para adoção de recursos de RA no ensino de 
Engenharia.  

Verificou-se que, na opinião da maioria absoluta dos estudantes, a RA é uma tecnologia de fácil utilização e 
útil para a construção do conhecimento em Resistência dos Materiais, potencializando o trabalho docente 
na exposição do conteúdo e, simultaneamente, ajudando os discentes na compreensão dos assuntos 
abordados na disciplina. Como uma manifestação expressiva da aceitação dessa tecnologia no âmbito 
pedagógico, 100% dos participantes da pesquisa recomendaram a adoção de RA entre os recursos apoio 
da componente curricular. 

Apesar de apresentar resultados significativamente positivos, os procedimentos adotados na pesquisa 
permitiram apenas a coleta de dados relacionados a um experimento específico, não oferecendo 
elementos suficientes para avaliar detalhadamente a motivação dos estudantes em relação ao uso dos 
recursos de RA nos cursos de Engenharia. Essa limitação impede, por exemplo, afirmar quais são as causas 
que levaram alguns estudantes a discordarem que os recursos de RA melhoram a qualidade da 
compreensão do conteúdo.  Nesse sentido, apesar de ter alcançado o objetivo estabelecido nesta pesquisa, 
vários outros trabalhos podem ser realizados para aprofundar os estudos sobre o uso de Realidade 
Aumentada no ensino de Engenharia.  

Em trabalhos futuros, pretende-se desenvolver novos recursos de RA para Resistência dos Materiais a 
partir das diretrizes de Interfaces Naturais de Usuário e, em ambiente de sala de aula, realizar 
experimentos para avaliar os principais fatores que afetam a percepção dos estudantes. Além disso, serão 
estudadas metodologias para estimular que os estudantes, também, produzam recursos que possam ser 
compartilhados e utilizados na disciplina. 
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Resumo: Esta pesquisa busca discutir a tecnologia como recurso na preservação da 

diversidade linguística indígena. Para isso faz uma reflexão sobre a presença e uso de 

ferramentas digitais em comunidades indígenas e sobre o desafio de catalogar suas 

línguas. Após analise de pontos importantes sobre os povos indígenas, é feita uma 

contextualização do assunto tendo por base os índios Xakriabá. Por fim é levantada a 

proposta de um Sistema para Catalogar Palavras Indígenas – SISCAPI. O intuito é 

mostrar que um vocabulário indígena on-line pode contribuir para as iniciativas de 

preservação e transmissão das línguas e culturas desses povos, perpetuando tais 

informações para as futuras gerações. 
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 1.INTRODUÇÃO 

 
As pessoas do mundo falam entre 3.000 e 6.000 línguas. Destes, 80 a 90 por cento são faladas por povos 
indígenas, isso representa grande parte da diversidade linguística atual. Algumas comunidades indígenas 
são grandes, mas a grande maioria é pequena e de certa forma frágil. Apenas 276 línguas são faladas por 
um milhão de pessoas ou mais. Estima-se que existem 15 por cento menos línguas hoje do que há 1.500 
anos (H. RUSSEL, 1992). Esses dados mostram como as línguas indígenas tendem a diminuir e até mesmo 
desaparecer com o passar do tempo. Tão importante como observar os fenômenos atuais que influenciam 
o enfraquecimento das línguas nativas é pensar em soluções que auxiliem na preservação e disseminação 
dessas línguas, em especial a utilização da tecnologia nesse processo de resgate linguístico. 

A língua indígena diz muito sobre um povo, desde a forma de comunicação interna, perpassando pela 
troca de conhecimento, tradições e consequentemente fortalecimento da própria cultura. Línguas 
indígenas são por vezes utilizadas como ferramentas de identificação e classificação dos povos nativos, 
uma forma de afirmarem e provarem sua identidade étnica perante os governos. As línguas indígenas se 
tornaram então instrumentos de resistência nos enfrentamentos pela defesa dos direitos dessas 
comunidades (MONSERRAT, 2001; MORI, 2001; VEIGA e SALANOVA, 2001).  

[É] possível e viável a intervenção humana sobre a demanda social para 
justificar a oferta linguística e tentar deter o processo de enfraquecimento e 
desaparição total das línguas minoritárias, com base no argumento de que “se 
há grupos que reclamam por questões identitárias, por exemplo, o direito às 
suas línguas, essas línguas têm ipso facto um papel e um lugar na sociedade” 
(CALVET, id22, apud MONSERRAT, 2001, p. 150). 

Mediante os pontos discutidos acima e tomando por base a crescente evolução tecnológica que aos poucos 
também chega às comunidades indígenas, este texto visa propor uma reflexão sobre o uso da tecnologia 
como recurso para preservação da diversidade linguística indígena, tendo por base o oferecimento e 
discussão de um sistema que se propõe a cadastrar, armazenar e compartilhar palavras indígenas.  

A tecnologia pode ser usada para ajudar a preservar as línguas nativas garantindo a permanência dessa 
diversidade linguística. As comunidades podem, por exemplo, utilizar o computador para escrever e 
registrar suas línguas que antes não eram grafadas. Através da tecnologia e uso da internet podem 
difundir suas línguas através de sistemas on-line e ensinar seu povo, mesmo que as aldeias estejam 
fisicamente distantes umas das outras. O uso da tecnologia também tende a diminuir os custos de 
publicações tradicionais, tudo estaria nas nuvens, o que evitaria gastos com impressões e ainda 
aumentaria a segurança do conteúdo, que estaria sempre disponível e livre de interferências temporais 
(livros se estragam no passar do tempo).  

O uso da tecnologia pelos próprios indígenas também os colocariam como protagonistas de seu próprio 
processo de retomada do uso das línguas indígenas. Ao utilizarem as tecnologias em seus processos 
linguísticos, o correto significado das palavras indígenas estaria garantido além do controle no processo 
de revitalização de línguas indígenas em risco de extinção ser feito pelo público diretamente interessado. 

 

2.A TECNOLOGIA E AS LÍNGUAS INDÍGENAS 

Dentro das próprias comunidades indígenas é possível notar alguns fatores que influenciam na extinção 
das línguas. São minoria os conhecedores da língua materna de algumas tribos e, por vezes, esses falantes 
são as pessoas mais velhas das aldeias, que não conseguiram transmitir em tempo hábil essa bagagem 
linguística as novas gerações. A língua minoritária onde o povo pequeno esta inserido dentro de uma 
grande nação com uma língua de certa forma mais forte (mais falada), dificulta o repasse das comunidades 
indígenas, principalmente quando se observa a quantidade de povos e etnias existentes em cada país 
(REYHNER, 1999).  

Outro fator é a presença da tecnologia nas comunidades indígenas, através de smartphones, 
computadores, internet, centros de informação, projetos tecnológicos e escolas do governo. Os índios 
estão tendo cada vez mais acesso a novos conteúdos e tecnologias. Se por um lado isso os coloca em poder 
de vanguarda frente a entender e dominar essas tecnologias utilizando como beneficio em suas vidas, por 
outro lado os coloca em contato com culturas e línguas ocidentais que podem ser entendidas como formas 
de conquistar espaço na sociedade atual.  
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Essa integração muitas vezes envolve abandonar em parte elementos tradicionais como a línguas nativas o 
que acaba contribuindo para a perda cultural desses povos (COSTA, 2010). 

Usar a tecnologia como ferramenta no auxilio ao resgate e preservação da diversidade linguística indígena 
existente é uma forma inteligente de permitir que passado e presente, tecnologia e tradição, trabalhem em 
conjunto, auxiliando as iniciativas existentes de revitalização de línguas nativas em risco de extinção. 
Métodos de ensino que usam a tradição cultural em conjunto com a utilização de recursos midiáticos 
(DVDs, CD-Rom, sistemas de informação, audiovisual) podem servir de apoio para dar visibilidade e 
despertar o interesse não só dos indígenas, mas também de alcançar o apoio dos governos e projetos 
referentes a manter viva a tradição da língua indígena para as próximas gerações. 

[...] os índios foram atraídos pelos encantos desses aparatos tecnológicos, 
levado pela proximidade de suas aldeias, assim como sua inserção no convívio 
com as cidades urbanas. Esse contato com as mídias foi incorporado à cultura 
indígena. Algumas populações indígenas passaram a utilizar e consumir 
produtos dessa sociedade informacional. Não que isso seja um crime, pelo 
contrário, pode representar uma oportunidade de “capturar” as informações, os 
relatos e socializá-los de vez os conhecimentos e a cultura indígena não 
somente para os índios mais jovens, mas com toda a sociedade que 
desconhecem a riqueza dos primeiros habitantes do Brasil (COSTA, 2010, p. 
05).  

Diante do mencionado até o momento percebe-se que a realidade tecnológica já chegou à vida dos índios, 
é preciso conciliar o uso desses recursos juntamente com a tradição desses povos, preservando a memória 
e história do povo indígena mediante o uso da tecnologia como fator somativo no resgate dessas línguas 
nativas.  Quanto à língua dos povos indígenas, a tecnologia não serviria apenas como suporte tecnológico, 
mas como uma instituição responsável por criar uma linha mais precisa e clara de armazenamento e 
compartilhamento da diversidade linguística indígena. Influenciaria então no repasse e ou até mesmo 
criaria novas formas de sociabilidade entre os povos indígenas enquanto falantes de línguas nativas. 

 

2.1.O DESAFIO DE CATALOGAR LÍNGUAS INDÍGENAS 

O possível desaparecimento de línguas indígenas se caracteriza como um risco de grande perda para a 
humanidade e para as comunidades de índios. Parte dos conhecimentos, cantos, mitos, rituais e culturas 
são transmitidos através das tradições que perpassam pelos moradores mais antigos e pela utilização da 
língua nativa. Usar a tecnologia no processo de revitalização e preservação de línguas indígenas pode ser 
uma alternativa viável, mas quando se pensa nessas soluções tecnológicas isso também se torna um 
desafio a ser vencido. 

Línguas nativas possuem muitas peculiares que devem ser observadas quando o intuito é usar a 
tecnologia para cadastramento, armazenamento e compartilhamento desses vocabulários. Essas 
diferenças linguísticas tendem a aumentar ainda mais quando se considerar a diversidade de etnias, 
troncos linguísticos, famílias linguísticas e por fim as línguas de cada um desses povos.  

A maneira tradicional de descrever uma língua, elaborar uma gramática dela, fonética, fonologia, 
morfologia, sintaxe, um dicionário e uma coletânea de textos nem sempre consegue ser reproduzida em 
ambientes digitais, pois línguas nativas demandam recursos digitais e até mesmo financeiros que em sua 
grande maioria não fazem parte da realidade das aldeias. Em anos recentes, com ênfase nas línguas em 
perigo de extinção, novos métodos de documentação vêm sendo desenvolvidos. Focalizados na gravação 
de amostras da língua, na digitalização e anotações das gravações e no seu uso para revitalização 
linguística, esses materiais devem ser armazenados em formato digital em arquivos linguísticos 
profissionais e em caráter permanente (MOORE; GALUCIO e GABAS JÚNIOR, 2006). 

Até mesmo o uso do ambiente web como auxilio ao resgate e armazenamento dos conteúdos referentes às 
línguas indígenas deve ser bem pensado. A falta de informações confiáveis na internet é um ponto a ser 
considerado. Como na web qualquer pessoa é capaz de produzir materiais diversos, as informações que 
circulam na rede tendem a ser contraditórias, ou seja, nem sempre confiáveis.  
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Propor a construção de sistemas digitais especificamente para o público indígena, onde estes estejam à 
frente do processo e manuseio de suas línguas, garante que as informações ali vinculadas estejam de 
acordo com seus anseios e necessidades (CASTRO, 2012 apud ALBUQUERQUE, 2015). 

Quando uma língua indígena é preservada junto a ela estão também outros fatores, é preciso considerar as 
particularidades para propor soluções tecnológicas adequadas. Às vezes o estilo formal de repasse das 
línguas indígenas acaba perdendo força frente às novas tecnologias que as gerações futuras vão tendo 
acesso. Usar a tecnologia como suporte para preservação e repasse do conteúdo linguístico dos povos 
indígenas para eles próprios, pode ser uma forma inteligente de permitir que tecnologia e tradição ao 
invés de se excluírem, trabalhem conjuntamente no sentido da preservação cultural dessas línguas. 

A escolha de mídias que não estão sujeitas a degradação ao longo do tempo também é quesito importante 
na decisão por aparatos tecnológicos de auxilio ao resgate e preservação das línguas indígenas. A 
discussão ainda é mais complexa, pois ao desenvolver as competências linguísticas nativas adequadas nos 
sistemas, incluindo leitura e escrita, por exemplo, o usuário precisa ser treinado, afinal uma coisa são os 
recursos e outra o conhecimento necessário para utilizá-los. Para que as tecnologias informáticas de 
revitalização de línguas possam ser efetivamente um sucesso, também serão necessários treinamentos e 
parcerias entre as instituições e os indígenas (REYHNER, 1999). 

Manter línguas indígenas preservadas não é uma questão apenas de manter a tradição e as culturas, mas 
manter um fluxo de conhecimento que com o passar do tempo evolui e merece ser repassado.  Agregar 
cada vez mais um valor maior e de destaque no mundo contemporâneo. É preciso oferecer as futuras 
gerações de índios e também a nossa sociedade a oportunidade de conhecer as diversas línguas indígenas, 
elas contribuíram para a língua atual e podem se caracterizar como um patrimônio cultural dos povos 
indígenas se assim eles desejarem. 

 

3.CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA E PROPOSTA DO SISTEMA 

No decorrer de nossa pesquisa foi utilizada uma metodologia qualitativa tendo como método a pesquisa 
exploratória descritiva de forma a atribuir e analisar as características linguísticas pertencentes aos povos 
indígenas. Este trabalho foi ambientado através da comunidade indígena Xakriabá. Os Xakriabá possuem 
uma história de longo e complexo contato com a sociedade nacional e, por consequência, vivem em 
interação com ela, sem terem sido, no entanto, assimilados e/ou dissolvidos no convívio. A população 
Xakriabá é estimada em 8.000 indígenas, distribuídos por várias aldeias e subaldeias, em 53.074,92 
hectares de área, o que, em relação ao espaço humano e geográfico, equivale a mais de 70% da área e 
população do município de São João das Missões, uma cidade no norte de Minas Gerais. Após este processo 
de contato aconteceu o enfraquecimento da língua nativa desse povo, onde por esse motivo os Xakriabá 
possuem como sua primeira língua o português (ESCOBAR, 2012).  

Durante nossa pesquisa, através de visitas a comunidade Xakriabá, contato com alguns falantes da língua 
nativa, leituras, pesquisas e conversas com estudiosos (indigenistas) da região, foi possível enumerar os 
seguintes desafios observados no uso da língua pela comunidade Xakriabá (MENDONÇA, 2015a,b):  

 

A – Registro escrito (grafia) pouco efetivo da língua indígena; 

B – A língua é ensinada habitualmente de forma oral; 

C – Falta uma identidade audiovisual (texto, imagem e som) as palavras indígenas; 

D – Grande distância física entre as aldeias da mesma reserva e também entre povos que falam a mesma 
língua; 

E – Existência de pouco material escrito e on-line sobre a língua indígena. 
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Mediante os pontos levantados, foram feitas pesquisas em mecanismos de busca (em inglês e português), 
de modo a encontrar sistemas que abrangessem os desafios observados. Apesar de já existirem algumas 
iniciativas no mercado, após análises e comparações foi detectado que tais ferramentas abrangiam em 
parte as necessidades identificadas nas comunidades indígenas, em especial a comunidade Xakriabá 
(MENDONÇA, 2015a,b).  

Esta pesquisa se caracterizou então pela natureza aplicada que visa a obtenção do conhecimento 
necessário para a geração de um produto (sistema) adequado as necessidades percebidas junto a 
determinado público (GIL, 2002; JUNG, 2004). Na revisão bibliografia que contou com o uso de 
publicações para elaboração desse texto, além de conversas com moradores Xakriabá e ainda visita em 
loco para conhecimento da realidade física e tecnológica da região (reserva indígena), foi estabelecido que 
a construção de um sistema on-line seria adequado, pois um maior acesso e facilidade de uso aos possíveis 
interessados no assunto se caracterizaria como uma opção de produto mais apropriado.  

Além disso, os próprios Xakriabá já estão em processo de revitalização de sua língua, através de contato 
com povos parentes (o povo Xerente possui mesma similaridade linguística). Este é um ponto que 
aproxima os Xakriabá ao processo de construção da ferramenta que será apresentada nesta pesquisa, pois 
mesmo estando em processo de revitalização de sua língua nativa, não utilizam um sistema ou a tecnologia 
diretamente para este fim. O processo que hoje é de certa forma manual e lento, poderia ser beneficiado 
com a utilização do sistema.  

Atualmente a língua Xakriabá é utilizada em cantos (músicas), falada entre alguns índios e reproduzida em 
escritas e representações na comunidade. A escrita da língua Xakriabá quando é feita tem por base a 
adaptação a língua portuguesa. Algumas palavras Xakriabá inclusive podem ser observadas em conversas 
entre os índios em redes sociais, cadernos individuais e desenhos/pinturas, entretanto ainda não existe 
um material on-line para consulta desta língua. 

 

3.1.O SISTEMA PARA CATALOGAR PALAVRAS INDÍGENAS – SISCAPI 

O sistema proposto neste trabalho e que será apresentado a seguir buscou categorizar as diversas línguas 
indígenas existentes, não apenas a Xakriabá. O sistema grava a palavra indígena e seu sinônimo em 
português, vinculado a uma imagem e a um som, disponibilizando a informação na web e em arquivo PDF. 
O SISCAPI foi desenvolvido para ser leve, simples e intuitivo. Armazenar a língua indígena de forma 
escrita, visual e sonora, oferecendo uma espécie de minidicionário on-line sempre a disposição 
(MENDONÇA, 2015a).  

A escolha por um sistema web visa facilitar o acesso nas mais diferentes aldeias, visto que o uso da 
internet esta em constante crescimento no ambiente indígena seja através das escolas indígenas, 
repartições governamentais ou mesmo na casa dos índios através de antenas e modem rural. Uma 
hospedagem web também garante que o espaço de armazenamento das informações possa ser aumentado 
caso necessário, o que seria mais trabalhoso e lento em um sistema local, por exemplo, já que demandaria 
recursos físicos específicos (MENDONÇA, 2015b).  

Na existência de várias comunidades ou línguas indígenas é possível à vinculação de ambas no sistema o 
que permitiria uma comparação e integração entre as diversas línguas indígenas. A Figura 01 mostra as 
informações e a ideia central abrangida no SISCAPI. 
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Fig. 1. Tela inicial; mostra as palavras indígenas cadastradas (imagem, texto e som); Faz pesquisa e gera 
PDF das palavras cadastradas. 

 
 

O sistema está disponível no endereço eletrônico www.palavrasindigenas.com.br e busca auxiliar na 
preservação e armazenamento da diversidade de línguas indígenas contribuindo na aprendizagem dessas 
línguas através da catalogação de palavras, sons e imagens referente a elas. Os dados foram estruturados 
de acordo com os padrões de troca de informações na web e foram produzidos e armazenados de maneira 
que possam ser consultados e reutilizados. 

Esta já é a segunda versão do SISCAPI, onde a partir do protótipo inicial e posterior visita para 
apresentação e pequenos testes na reserva indígena Xakriabá, foi observado a demanda por novas 
funcionalidades. Entre elas a criação do campo categoria, afim de melhor organizar as palavras 
cadastradas, permitindo um filtro mais robusto, intuitivo e preciso. A criação das categorias seguiu a 
orientação de um estudioso em linguística participante de nossa equipe de pesquisa. O ser humano 
aprende novas línguas através da divisão em categorias e subcategorias das coisas, uma forma de reduzir 
e simplificar grandes quantidades de informação. Visando o futuro do sistema e um melhor aprendizado 
dos usuários foi utilizado três tipos de categorias gerais para classificação das palavras no sistema. A 
Figura 02 mostra a página interna do sistema referente a escolha de categoria ao se cadastrar uma palavra 
indígena. 

 

Fig. 2. Tela interna de categoria: após cadastrar uma palavra é possível escolher uma opção em cada uma 
das três categorias; A escolha da categoria no cadastramento da palavra é opcional. 
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As categorias que são vinculadas internamente as palavras cadastradas são usadas na tela inicial para 
permitir uma busca mais precisa. Assim basta o usuário selecionar a categoria desejada, ou mesmo mais 
de uma delas para que o sistema apresente o resultado. Isso permite um aprendizado facilitado e uma 
busca precisa que pode ser utilizada, por exemplo, na impressão do PDF com as palavras apenas de uma 
categoria específica. As palavras cadastradas disponíveis aos visitantes integram um acervo digital de 
línguas indígenas de modo a tornar-se um patrimônio cultural e assim ser mais facilmente preservadas. 

O SISCAPI ainda se encontra em fase de desenvolvimento, testes e melhorias, é um sistema de domínio 
público e busca integrar os povos indígenas através de suas línguas. Manter esses princípios é de 
fundamental importância para que o sistema funcione com segurança e de forma confiável, assim ele será 
possível auxiliar e garantir a sua própria sustentabilidade. O intuito é que futuramente ele seja utilizado na 
reserva indígena Xakriabá, ou por outras etnias indígenas que se mostrarem interessadas na proposta. O 
sistema busca dar um embasamento social e de utilidade à tecnologia para os povos indígenas. Quando se 
trabalha com línguas indígenas é necessário observar que o trato com tais informações demanda uma 
permissão e aceitação por parte das lideranças indígenas, o contato inicial com tais povos já foi feito, mas 
as parcerias e permissões ainda continuam em processo de ajustamento. O sistema é um passo inicial para 
um projeto futuro ainda mais consistente de revitalização de línguas indígenas em risco de extinção. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso da tecnologia no resgate, preservação e documentação de línguas indígenas em risco de extinção 
pode ser um importante fator de auxílio no fortalecimento das culturas indígenas frente à globalização. 
Propor que a tecnologia e até mesmo um sistema personalizado possa ajudar nas demandas linguísticas 
indígenas existentes é um desafio. Quanto mais se conhece a realidade indígena, em especial de sua língua, 
mais se observa as particularidades referentes a conteúdos e territorialidade (distância entre as aldeias) 
que influenciam no sucesso ou não dos projetos que venham a acontecer. 

Mesmo colhendo dados de uma forma geral e com embasamento em uma etnia específica, a Xakriabá, é 
preciso estar ciente, que adaptações e observações in loco, após o uso de nosso sistema, devam acontecer. 
O mundo está em constante mudança, seja pela globalização ou invenção de novos recursos digitais a cada 
dia. As comunidades indígenas estão sujeitas a essas mudanças e vão de certa forma se adaptando frente à 
modernidade que se apresenta. É necessário buscar alternativas tecnológicas adequadas, baratas e de fácil 
acesso para oferecer a essas comunidades a oportunidade de usarem tais recursos a seu favor, de modo 
que tecnologia e tradição estejam juntas frente à preservação étnica desses povos.  

Os próprios dados (palavras indígenas) que por ventura sejam cadastradas no sistema aqui abordado, 
darão embasamento para novos estudos e propostas, inclusive para outros sistemas futuros. Essas 
informações permitirão analises mais detalhadas e descobertas nas mais diferentes áreas, sejam elas a 
ciência, a antropologia, a historia, a própria linguística e os vários outros ensinamentos que estão 
presentes nos núcleos dos vocabulários indígenas. 

Documentar essa diversidade linguística indígena traz muitos benefícios para a humanidade, desde a 
preservação do patrimônio humano (conhecimento das pessoas), garantir que a memória dos povos 
indígenas continue a ser repassada, a própria importância da língua nativa em si para essas comunidades, 
os rituais e costumes que se perpetuam com o aprendizado dessas palavras e por fim toda a bagagem 
cultural que uma língua agrega com o passar do tempo. 

Grande parte das aldeias possui um número reduzido de falantes fluentes das línguas nativas, a tecnologia 
e um sistema web podem ser uma alternativa para chegar a esses indivíduos nos mais distantes lugares e 
oferecer aos mesmos a oportunidade de se conectarem a outros grupos. Povos indígenas de línguas 
similares se uniriam então em uma espécie de rede de comunicação onde o foco seria a revitalização e 
compartilhamento dessas línguas, afim de não permitir que essas culturas e conhecimentos sejam 
perdidos. 

Sistemas em rede podem permitir o compartilhamento de informações nos mais diferentes níveis, levando 
comunidades indígenas a trocar conhecimentos entre si. O uso da tecnologia pode ser uma importante 
forma de preservação e perpetuação das línguas e culturas dos povos indígenas. Esses recursos 
permitiriam então o compartilhamento de um conjunto cada vez maior de dados referentes a tais 
comunidades. 
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Capítulo 24 

Do orelhão à internet: O que pensam os moradores da 
comunidade do Rosado/RN sobre as novas tecnologias 
digitais? 
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Resumo: Este artigo é um recorte da pesquisa de mestrado intitulada Contar a vida, 

construir a formação: narrativas de empoderamento dos povos do mar da Comunidade do 

Rosado/RN8, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Enfoca um registro das 

narrativas de moradores da Comunidade do Rosado - distrito de Porto do Mangue/RN, 

sobre abordagem das novas tecnologias digitais na comunidade. O estudo objetiva 

compreender como moradores da Comunidade do Rosado/RN pensam e reagem sobre o 

uso das novas tecnologias digitais para a transformação do cotidiano na comunidade. A 

metodologia da pesquisa consiste em abordagem qualitativa aliada à pesquisa 

(auto)biográfica como método de investigação. Apontamos que as narrativas de 

moradores da Comunidade do Rosado/RN possibilitaram compreender que o uso das 

novas tecnologias digitais proporcionou mudanças significativas e contribuiu para a 

transformação do cotidiano da comunidade. As novas tecnologias como computadores, 

telefones celulares, televisores, Internet, entre outros, são recursos relevantes 

principalmente para os jovens da comunidade que estudam e fazem uso de aparelhos 

digitais conectados à Internet. 

 

Palavras-chave: Narrativas (auto)biográficas. Comunidade. Novas tecnologias. 

Formação. 

  

                                                 
8 A dissertaça o encontra-se publicada na pa gina do Programa de Po s-graduaça o em Educaça o (POSEDUC) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Acesso: propeg.uern.br/dissertaçoes-2016. 
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1.INTRODUÇÃO 

Quando a tecnologia começa a fazer parte da vida do homem modifica sua forma de agir, gera mudanças 
de comportamentos e mudanças de atitudes, influencia a cultura (ZANATA; CARVALHO, 2008). Pensando 
nesse processo de mudança e transformação através das novas tecnologias digitais, este artigo tem como 
objetivo compreender como moradores da Comunidade do Rosado/RN pensam e reagem sobre o uso das 
novas tecnologias digitais para a transformação do cotidiano da comunidade. A partir desse objetivo 
surgiram alguns questionamentos: Quais mudanças os moradores da comunidade relatam sobre o uso das 
novas tecnologias? E como os moradores da comunidade lidam com as novas tecnologias conectadas à 
Internet? Este artigo é um recorte da pesquisa de mestrado, intitulada “Contar a vida, construir a 
formação: narrativas de empoderamento dos povos do mar da Comunidade do Rosado/RN”, apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN). Enfoca um registro das narrativas de moradores da Comunidade do Rosado - distrito de 
Porto do Mangue/RN sobre a abordagem das novas tecnologias digitais.  

A convivência com os moradores da Comunidade do Rosado/RN nos proporcionou momentos de 
aprendizagem na interlocução das vozes dos sujeitos da pesquisa supracitada. Freire (1996) considera o 
diálogo como essência da prática educativa, problematizada, no qual os sujeitos através da palavra se 
humanizam. Nesses lugares dos acontecimentos situam-se percursos cotidianos, onde são construídas e 
vividas transformações que perpassam os diversos aspectos da realidade incluindo cultura, educação, 
história de vida, memória, saberes da experiência, novas tecnologias e narrativas. 

A Comunidade do Rosado/RN pertence territorialmente ao município de Porto do Mangue/RN, localizado 
a 10 km da sede, na faixa litorânea da região nordeste do Brasil, especificamente na costa setentrional do 
estado do Rio Grande do Norte. A comunidade é um lugar de sujeitos que vivem do mar e do campo, de 
pessoas simples, que preservam seu espaço de moradia.  

O Rosado não se constitui só de pescadores, pois muitos exercem outras atividades econômicas e 
desenvolvem diversas funções sociais. Na comunidade, encontramos diferentes atores sociais: pescadores, 
marisqueiras, artesãos, poetas, cordelistas, agricultores, líderes comunitários, sindicalistas e professores, 
entre outros, que residem neste espaço de vivências e se afirmam como o seu lugar de pertença.  

Esse artigo encontra-se organizado em três partes: na primeira, abordaremos a Metodologia. Na segunda 
parte apresentamos os Resultados e discussões, e na terceira as Conclusões.  

 

2.METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa deste artigo é qualitativa. Utilizamos esse método referendado em autores 
como Bogdan e Biklen (1994).  De acordo com os autores, a investigação qualitativa em educação assume 
muitas formas. Por conseguinte, é conduzida em múltiplos contextos. Nesses diferentes contextos, e nos 
diferentes espaços, compreendemos através das narrativas algumas mudanças de comportamentos e 
mudanças de atitudes que influenciaram o cotidiano da Comunidade do Rosado/RN. Nosso interesse 
residia em entender o que pensam os habitantes da referida comunidade sobre o uso das tecnologias. A 
pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994), é formulada com o objetivo de investigar os 
fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto natural. Nesse ambiente de construção da pesquisa, 
é privilegiada, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 
investigação.  

Usamos como método de investigação a pesquisa (auto)biográfica apoiada teoricamente em Josso (2010) 
e Dominicé (2010). Segundo Josso (2010), a pesquisa (auto)biográfica é compreendida como uma 
metodologia que explora a subjetividade e a memória como elementos constitutivos para o 
(re)conhecimento da realidade das experiências de vida dos sujeitos em construção. As narrativas 
(auto)biográficas são caminhos para a reflexão da prática cotidiana, pois através da prática, os sujeitos se 
confirmam, modificam e ampliam os diferentes saberes da experiência, para a formação do cotidiano da 
comunidade. Conforme afirma Dominicé (2010), é no convívio e nas relações familiares que surge o objeto 
de memórias muito vivas, tanto na orientação escolar quanto profissional. O autor pensa o universo das 
relações familiares enquanto contexto de formação, e chama a atenção para os componentes relacionais 
do processo de formação presentes nas narrativas.  
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As narrativas dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa foram ouvidas e gravadas desde o primeiro 
encontro, das visitas na residência de Dona Rosarinha9, no bate-papo com Neneu e Carlinhos do Rosado no 
alpendre de Dona Morena. Os sujeitos da Comunidade do Rosado/RN foram lidos a partir das histórias de 
vida contadas por meio das narrativas e na conciliação da memória individual com a memória coletiva.  

Os quatro moradores entrevistados contam como começou o processo de comunicação na comunidade, 
desde a instalação do primeiro Orelhão até o surgimento d Internet, e expressam um sentimento de 
pertencimento ao lugar. O primeiro deles se chama Neneu, não é o seu nome de batismo, é um nome como 
gosta de ser chamado na comunidade. Está com 60 anos de idade. É aposentado. O segundo morador, 
conhecido por Carlinhos do Rosado por sua atuação em prol da comunidade, pois é como gosta de ser 
chamado por todos, tem 43 anos. A terceira moradora é Dona Morena, hoje, está com 54 anos. É artesã. 
Esse nome dado quando ainda era menina é uma forma carinhosa de ser chamada na comunidade. A 
quarta moradora “se chamaria Maria do Rosário, mas, seus pais a batizaram com outro nome”. Rosarinha, 
é como gosta de ser chamada na comunidade, ela tem 79 anos de idade. 

As narrativas dos quatro moradores entrevistados da comunidade revelam o viver, o sonhar e o praticar o 
seu lugar de pertença. Percebemos que as lembranças dos moradores estão gravadas no tempo e na 
memória dos moradores mais velhos da comunidade. Através das narrativas eles relembram por meio da 
memória o início da formação da comunidade, contam como tudo começou. Relembram das dificuldades, 
dos ensinamentos, dos saberes da experiência compartilhada com o outro, dos momentos prazerosos em 
viver em coletividade.  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tradição cultural é marcada pela proximidade dos valores pelo respeito à vida, mas não apenas a vida 
individual como a vida em coletividade, da afetividade, dos modos de vida que estão relacionados com as 
mudanças físicas e humanos do lugar e da memória. Conforme a rotina das atividades da pesca, agricultura 
e da criação de animais e do artesanato estão presentes no cotidiano da comunidade. O Rosado é uma 
Comunidade que, mesmo com o surgimento das novas tecnologias, mantém as tradições deixadas pelos 
primeiros habitantes do lugar. Os povos do mar, residentes na comunidade, manifestam os desejos da 
memória nos seus espaços comuns, como a vida em comunidade onde se preserva a natureza contra as 
modificações promovidas pelo homem, nas lutas diárias e nas práticas solidárias aos sentidos atribuídos 
às experiências vividas.  

Os sujeitos da comunidade, atores com uma dinâmica social, estão situados no tempo e no espaço, 
portanto, históricos. Ao trabalhar com as narrativas (auto)biográficas esta pesquisa puxa as lembranças da 
memória dos homens e mulheres do lugar. As interpretações aqui tecidas foram construídas em torno 
desses sujeitos, mas, respeitando e valorizando as diferenças de cada um, porque, segundo Freire (1991), 
a consciência não é uniforme.  

Os relatos de moradores abaixo serão um passaporte para uma viagem no tempo, passando por lugares e 
acontecimentos que marcaram a memória dos moradores da Comunidade do Rosado/RN. São histórias de 
vida e da formação de homens e mulheres que viveram o seu tempo e souberam aproveitar cada momento 
proporcionado pelo lugar, tais como: pescar, plantar no campo, os fazeres do lar, arte de ensinar, cantar, 
bordar e costurar, a convivência com o outro, ou seja, todos os minutos da vida na comunidade.  

Acessar essas narrativas é adentrar no cotidiano das histórias de vida e formação de seus moradores, é 
conhecer os seus fazeres e saberes das atividades construída na comunidade. A fala de Carlinhos do 
Rosado esclarece que, na comunidade, ainda se preserva alguns costumes antigos, tais como a catequese, 
os grupos de jovens, mas, de uma forma menos intensa. Outro aspecto relevante presente nos relatos dos 
moradores é referente à utilização dos meios de comunicação, como o telefone fixo ou orelhões, a 
televisão, o rádio, o telefone celular e a Internet. Na entrevista, os participantes foram indagados da 
seguinte forma: Como os moradores conviveram na comunidade sem terem acesso à comunicação? Quais 
dificuldades foram levantadas pelos moradores? 

  

                                                 
9 Os nomes dos entrevistados citados neste artigo, sa o nomes como eles gostam de serem chamados na comunidade, 
pois, esse nome tem um significado e pertença pela convive ncia do lugar onde mora. 
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Segundo Dona Morena, a comunicação, de primeiro, “era na goela mesmo”, ou seja, a comunicação com os 
vizinhos era no grito ou assobio. As pessoas respondiam. Parecia que sabiam que alguém queria alguma 
coisa, dizer alguma coisa, chamar para alguma coisa. Dona Morena conta sobre as dificuldades dessa época 
para se comunicar com os familiares que moravam em outras cidades: E relata: 

[...] Se queria comunicar com alguém, por exemplo, tem um pessoal morando 
em Areia Branca. E, aí, foi o tempo que começaram a botar a TELERN10, Na Serra 
do Mel11. Nós ia daqui pro Mel a pé ou de burro, de jumento, sabe? E quando 
chegava no Mel, ia ligar, pedir pra alguém ligar por que não sabia nem ligar. 
Pedia pra alguém ligar se queria falar com aquele pessoal. No Porto do Mangue 
do mesmo jeito. Quando botou a TELERN, se queria dar um recardo, ia pra 
Porto do Mangue a pé, saia daqui de madrugada pra chegar cedo, pra ligar pra 
alguém, pra dá recado pra alguém. E a gente ouvia as coisas pelo rádio. As 
notícias, as músicas. A gente sabia das coisas da nossa comunidade através do 
rádio, né? Aí, depois, apareceu a televisão. Depois, de 1992 pra cá, foi que veio 
aparecer a energia aqui. Não tinha energia não. Aqui a gente era como uma 
piraquinha12, no querosene. Quando o querosene estava mais caro, era o óleo 
diesel mesmo. Era como a gente usava. [...] (Narrativas de Dona Morena, 
moradora da Comunidade do Rosado, em Porto do Mangue/RN, 20/07/2017). 

A chegada da energia elétrica na comunidade trouxe melhoras, como se pode observar na narrativa acima. 
Dona Morena relata que a chegada da energia elétrica veio aparecer no tempo do assentamento do 
INCRA13. No relado de Dona Morena mostra também as preocupações advindas com a chegada da energia, 
quando diz: 

[...] Melhorou um bocado de coisas, por um lado. Já por outro, tira um pouco a 
tradição da comunidade. Tipo, não tinha, aí apareceu a televisão. Veio a energia 
e apareceu a bendita televisão, coisa boa e coisa ruim. Tirou o hábito da 
comunidade se sentar a noite no terreiro, pra contar as histórias, pra conversar 
a luta do dia a dia, como foi a pescaria, como tinha sido no roçado, né? Já foi 
tirando. Se o vizinho chegava, se tinha a televisão ligada, dizia: ‘fulano, entra pra 
aqui pra assistir’, porque as vezes não tinha. A primeira televisão foi na casa de 
Heleno, bem em cima dá colar. Daqui pra colar você sabe como era, e a ruma de 
gente pra lá assistir [...] (Narrativas de Dona Morena, moradora da Comunidade 
do Rosado, em Porto do Mangue/RN, 20/07/2017). 

A moradora Dona Morena expressa muito bem, em suas narrativas, o benefício positivo que a energia 
elétrica trouxe para a comunidade, mas, externa profunda preocupação relacionada à preservação dos 
costumes, porque, com a energia, chegou a televisão, seguida da tecnologia, que, aos poucos, foi quebrando 
a rotina e a tradição da comunidade.  

Para o morador Carlinhos do Rosado, a energia elétrica trouxe uma evolução na comunidade, tento em 
vista os avanços da tecnologia. Para ele, essa realidade se iniciou com a televisão preto e branco, que 
funcionava à bateria, com um cata-vento para carrega-la. 

O morador relembra a forma de se comunicar antes da chegada da energia e, de forma complementar ao 
que Dona Morena disse anteriormente, explica: 

[...] Quanto se precisava se comunicar com alguém, se a pessoa não soubesse ler, 
ou não ter alguém na família que soubesse ler, teria que ir a Porto do Mangue, 
onde tinha o sistema de TELERN. E ia a pé, porque, nessa época, existia uma 
grande dificuldade de transporte, ou até em lombo de animal. Então, a partir do 
conflito, nós perdemos o nosso saudoso Sebastião Andrade14, que formou a 

                                                 
10Companhia Telefo nica do Rio Grande do Norte (TELERN), criada em 1964, e de responsabilidade do Governo do 
Estado, principal fundador e incorporador da Companhia. 
11Comunidade litora nea pertencente a  cidade de Areia Branca/RN, que fica a 3 km2 da Comunidade do Rosado/RN. 
12 E  um tipo de lanterna a ga s de carboreto utilizadas por pescadores. O carboreto e  colocado em um recipiente com 
a gua e roqueado a outro onde tem um outro tambor com uma va lvula de escape onde e  aceso provocando a claridade. 
Disponí vel: https://www.dicionarioinformal.com.br. Acesso: 17 nov. 2017. 
13 Instituto Nacional de Colonizaça o e Reforma Agra ria (INCRA). 
14 O dia 22 de junho de 1991 foi marcado por conflitos entre moradores e empresas locais, cujo resultado culminou na 
morte de um morador pela terra que, tira o sustendo e alimenta as famí lias. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/
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associação. E com a associação as coisas começaram a avançar um pouco mais. 
E a partir daí, nós travamos uma luta muito grande por nosso meio de 
comunicação. Como era muito dificultoso, nós conseguimos com que a TELERN 
instalar aqui, de imediato, os orelhões. Depois conseguimos ampliar para 
quatro orelhões. E aí já facilitou um pouco mais, porque só os moradores da 
comunidade não andarem 10 km2 para cidade e não irem para Ponta do Mel, 
gastarem. Esse dinheiro era para comprar o famoso cartão, para fazer os seus 
contatos com os seus familiares [...] (Narrativas de Carlinhos do Rosado, 
morador da Comunidade do Rosado, em Porto do Mangue/RN, 20/07/2017). 

As narrativas de Carlinhos e Dona Morena explicam a chegada da energia elétrica e com ela os grandes 
benefícios e avanços para a comunidade, que mostrou muita satisfação com a implantação de orelhões 
telefônicos implantados pelo sistema TELERN, por exemplo. Graças à energia elétrica, os moradores usam 
aparelhos domésticos e eletrônicos.  

Nas falas, é notória a dificuldade que passaram devido à falta de energia, transporte e comunicação. 
Carlinhos do Rosado relata que, com esses avanços, os moradores passaram a comprar não só a televisão, 
mas também a famosa Antena Parabólica, que já é coisa do passado, “a moda agora é a Internet”, diz o 
morador. 

Afinal, com tanta tecnologia, qual a opinião dos moradores da comunidade sobre o uso da internet? E como 
os moradores da comunidade lidam com as novas tecnologias e o uso de modernos aparelhos tecnológicos 
conectados à Internet? Para este estudo o foco é o que pensam os moradores sobre o uso das novas 
tecnologias para a comunidade. Sobre as novas tecnológicas, tais como: computadores, aparelhos 
celulares, TV e a Internet, indagamos as seguintes questões: será que as novas tecnologias estão 
proporcionando mudanças a comunidade? E quais seriam essas mudanças? 

Sabe-se que a Internet tem um papel de facilitar a comunicação entre as pessoas, tanto no âmbito global 
como local. Os moradores do Rosado, por meio das suas narrativas, relatam a relevância do uso da 
Internet na comunidade. Para Carlinhos do Rosado, a Internet: 

[...] veio também para facilitar, mas, falando no ponto de vista de um cidadão 
consciente e politizado, também temos uma certa preocupação de, com os 
avanços, a sociedade ser obrigada, também, a acompanhar esse ritmo. E eu vejo 
que isso também tiram um pouco da nossa identidade, levando em 
consideração que não são todos os jovens que sabem usar a Internet. Eu tenho 
testemunhos de jovens que tinham um grau de desenvolvimento muito bom na 
escola, e com a Internet estava mais preocupado em está grudado no face, no 
zap [...]  (Narrativas de Carlinhos do Rosado, morador da Comunidade do 
Rosado, em Porto do Mangue/RN, 20/07/2017). 

Conforme se observa, o morador Carlinhos do Rosado se manifesta favorável ao uso da Internet, mas 
chama a atenção para alguns pontos: a preocupação dos jovens na comunidade, de não perderem sua 
identidade; e os vícios dos entretenimentos oferecidos pela Internet, como Facebook e o WhatsApp, que 
está tirando os jovens dos estudos.  Segundo Oliveira e Oliveira (2012), a internet atualmente é um 
recurso preponderante em vários setores da sociedade, dentre eles na educação. A Internet pode 
propiciar: experiências de aprendizagem, responsabilidade, colaboração e autonomia no ambiente escolar, 
possibilita que o professor/aluno pesquise individualmente em qualquer local, e se comuniquem até 
mesmo a distância.  

A Internet é um veículo de comunicação que liga o mundo. Para a moradora Dona Morena, essa tecnologia 
tem seu lado positivo e negativo. No trecho abaixo, ela cita exemplos que confirmam sua opinião: 

[...] Eu, agora, tenho um filho meu que está em Santos/SP. Está lá fazendo 
faculdade, porque aqui não tem. Todo dia eu me comunico com ele. É muito 
importante por uma parte. Por outra parte, eu acho que prejudica. Por exemplo, 
os jovens, tendo cinco e seis pessoas no canto onde tem Internet, não se 
comunicam mais, ficam todo mundo lá no telefone, direto, direto. Assim, não dá 
mais a atenção, tira aquele hábito da nossa comunidade, aquela rotina, aquela 
comunicação da gente está comunicando uma com as outas, né? Já tem jovens 
aqui que vai dormir de madrugada. Ficam na rua, acessando por aí, na internet 
do povo. Ficam acessando. Vão dormir de madrugada. Às vezes, incomoda os 
vizinhos. Não existia nada disso. Tá aí a parte ruim da internet [...] (Narrativas 
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de Dona Morena, moradora da Comunidade do Rosado, em Porto do 
Mangue/RN, 20/07/2017). 

A Internet é um meio de comunicação que dá acesso com mais rapidez à informação, e aproxima as 
pessoas, mesmo estando distantes umas das outras. A finalidade da Internet é estreitar os limites que 
existiam nos lugares do mundo. Dona Morena sente a falta do tempo das conversas nas calçadas; com a 
Internet, esses hábitos estão sumindo na comunidade.  Vale frisar que até mesmo os mais antigos, como 
Dona Rosarinha, moradora antiga da comunidade, que atuou como educadora, assume que a Internet “é 
muito boa, [...] Eu não tenho Internet na minha casa [...] A gente conversa com as pessoas de outras cidades 
de outra capital [...]. Por outro lado, atenta para o fato de que na “Internet se ver muita coisa que não se 
agrada [...] A juventude, está embelezada só ali [...] Não se ligam mais em outras coisas, aprender a fazer 
um bordado, uma costura”. Segundo a moradora, a Internet provocou desinteresse dos jovens da 
comunidade para atividades. Para ela: 

[...] Se essa juventude que tem aqui na minha comunidade se aproximasse de 
mim, tivesse interessado para aprender fazer o que eu sei, não estavam tão 
embelezados só. Estava não. Porque tem coisas boas e coisas ruim. E, assim, é 
um negócio muito sério. Bom porque antes não existia isso, nada disso. Era só o 
rádio, a televisão. Mas, não era nem tudo da televisão que os pais deixavam os 
filhos assistir [...]. Mas, hoje em dia é assim com todo mundo, até crianças. Para 
tudo. Aí eu acho uma diferença muito grande. Traz muito desespero para a 
juventude. Traz! tem muita coisa que não agrada   (Narrativas de Dona 
Rosarinho, moradora da Comunidade do Rosado, em Porto do Mangue/RN, 
20/07/2017). 

De acordo com os relatos dos moradores a utilização das novas tecnologias e de modernos aparelhos 
conectados à Internet foi algo muito inovador para a comunidade. Verifica-se, em suas falas, mais 
satisfação com a simples chegada da energia elétrica, da instalação dos orelhões, da infraestrutura e da 
utilização de aparelhos eletrônicos, tais como televisão, antena parabólicas entre outros. A razão é que a 
Internet facilitou a comunicação. Ao mesmo tempo, mudou a rotina da comunidade. As pessoas deixaram 
de se socializar, como antes, e os jovens perderam o interesse de aprender a tradição da comunidade.  

Quanto às mudanças de comportamento de alguns jovens da comunidade, Carlinhos do Rosado conta que 
quando determinados grupos de alunos do 6º ano estudavam no local, mesmo com todos esses avanços, 
com a chegada da Internet, com a TV funcionando a todo vapor, tinham um grau de rendimento diferente, 
de quando passaram a estudar em Porto do Mangue. Segundo o morador: 

[...] Mudaram totalmente o comportamento. Falo isso com propriedade. Alguns 
alunos são amigos do meu filho. Foram mudanças muito repentinas. Então, a 
comunidade, hoje, ela vive uma situação privilegiada, muito embora ainda haja 
essa preocupação pelos valores adquiridos lá com os nossos antepassados, que 
também já estão sendo perdidos, ou seja, a comunidade está mais imatura, 
porque temos as pessoas que pensavam e que querem preservar a nossa 
cultura e a nossa tradição, os valores. Mas, também podemos dizer que, com 
esses avanços, também não deturpou um pouco a nossa história e a nossa 
identidade (Narrativas de Carlinhos do Rosado, morador da Comunidade do 
Rosado, em Porto do Mangue/RN, 20/07/2017).  

Na comunidade se preserva o respeito dos jovens para com os mais velhos, os ensinamentos são passados 
de pai para filho. Os costumes, valores e tradições são mantidos no lugar. Há uma preocupação quando os 
jovens vão estudar na sede do município de Porto do Mangue/RN. As famílias temem que seus filhos 
despertem interesses pelo comportamento que os jovens da área urbana apresentam.  

As opiniões manifestas pelos moradores revelam a sua valorização da história, dos costumes e das 
tradições da comunidade. Preocupado com a preservação desses elementos, Carlinhos do Rosado afirma: 
“precisamos dar uma incrementada para continuarmos essa nossa identidade viva, e a chama de 
esperança, continua também acesa para iluminar, e que possamos sempre divulgar a nossa Praia do 
Rosado”. A fala do morador reforça a importância de estarem inseridos no mundo globalizado, de estarem 
felizes, e que os jovens da comunidade busque sua formação através dos estudos. Tudo isso os deixam 
firmes para preservarem seus costumes e sua identidade. 
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4.CONCLUSÕES 

Vivemos na sociedade em que o uso da Internet faz parte da interconexão planetária, num tempo que 
apresenta espaço para organização de informações e conhecimento. A Internet é uma ferramenta da 
Informática que traz informações atualizadas de forma rápida, despertando o interesse de todos (SOUZA, 
2008). 

Os caminhos de acesso a esses registros foram as narrativas (auto)biográficas dos moradores que 
vivenciaram e vivenciam seus espaços de construção em compartilhamento com o outro na conciliação da 
memória individual com a memória coletiva. Os moradores da Comunidade do Rosado/RN foram agentes 
de um processo histórico em que no seu dia a dia construíram e (re)construíram seus espaços na relação 
social.  

Como resultados, apontamos que as narrativas de moradores da Comunidade do Rosado/RN 
possibilitaram compreender que o uso das novas tecnologias digitais proporcionaram mudanças 
significativas e contribui para a transformação do cotidiano da comunidade. As novas tecnologias, tais 
como: computadores, telefones celulares, televisores, Internet entre outros, são recursos relevantes 
principalmente para os jovens da comunidade que estudam e fazem uso de aparelhos digitais conectados a 
Internet.  

Rememorar o passado significa possibilitar que sua história não seja apagada pelo tempo. Trazer as 
narrativas permite provocar a memória, através das lembranças tidas como esquecidas e apagadas. Essas, 
no momento em que são reveladas, podem trazer as recordações do passado vivido para outras pessoas, 
inclusive da própria comunidade, que não tiveram a oportunidade de conviver e conhecer a história da 
Comunidade do Rosado/RN.  

Vivemos um tempo que devemos usufruir dessas novas tecnologias como ferramentas facilitadoras para o 
acesso ao conhecimento real e virtual, hoje a nossa sociedade, seja ela da cidade ou do campo, estão a cada 
dia mais se relacionando com símbolos da linguagem digital. 
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Capítulo 25 
Paralisia cerebral: O encontro com o aprendizado 
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Doraci do Rocio Merchiori de Castro 

 

Resumo: Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a prática com alunos/pacientes 

com paralisia cerebral, a qual buscou complementar o processo de ensino-

aprendizagem, com soluções adaptadas para tais pacientes, favorecendo a ampliação das 

potencialidades cognitivas e/ou motoras e, consequentemente, proporcionando melhor 

interação entre aluno/professor. Sendo que todo aluno é capaz de aprender, 

independente de suas limitações e/ou dificuldades e sabendo-se que a plasticidade 

cerebral pode favorecer novas conexões que levam ao aprendizado, uma metodologia 

adequada e estímulos diferenciados podem fazer com que a criança com paralisia 

cerebral, ou qualquer outra dificuldade, venha a desenvolver um processo de ensino e 

aprendizagem importante para sua vida. Faz-se imprescindível que o professor conheça 

o seu aluno real com suas dificuldades, limitações, medos, anseios e possibilidades; 

centre-se nas potencialidades e faça adaptações curriculares que estão ao seu alcance – 

não significativas ou de pequeno porte –, levando o aluno a uma possibilidade de 

aprendizagem. Tal adaptação vai do método, técnicas, objetivos, conteúdos, espaço, 

tempo até os recursos utilizados com as crianças. Os objetivos do trabalho são refletir, 

estudar, adaptar e produzir materiais pedagógicos adaptados com materiais alternativos 

e buscar meios eficientes de comunicação e interação que atenda às necessidades 

específicas dos educandos. Para tanto, utilizou-se autores como Relvas (2012) e Ceccim 

(1997) que fundamentaram a prática. Um levantamento das crianças com necessidades 

educacionais especiais é realizado por meio de escuta pedagógica e interação com a 

equipe de saúde. Também é feita constante reunião com a equipe SAREH do hospital, 

sobre a criação, formatação e confecção do material conforme as peculiaridades de cada 

aluno. O presente artigo foi apresentado no XII Congresso Nacional de Educação – 

EDUCERE, realizado na PUC/PR. 

 

Palavras-chave:  Paralisia cerebral. SAREH. Ensino. Aprendizagem 
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1.INTRODUÇÃO 

O Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar – SAREH - do Hospital Infantil Waldemar 
Monastier, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, desenvolve seus trabalhos desde 2011.  

O SAREH atende as crianças e adolescentes internados ou em tratamento de saúde que estão matriculados 
nas séries finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. 
Também são atendidos os pacientes que não estão matriculados na escola.  

O trabalho realizado com o aluno/paciente é implementado por meio de um plano de ação organizado 
para cada criança específica, levando em conta sua faixa etária, seu ano escolar, suas particularidades, 
medos, anseios e interações na sua escola de origem, bem como no hospital. 

Tais ações ocorrem para que, no retorno à sua escola de origem, as dificuldades de aprendizagem sejam 
minimizadas e o aluno não fique prejudicado no aprendizado dos conteúdos escolares. 

Para tanto, um vínculo com toda a equipe de saúde, bem como com a escola de origem e a família do aluno, 
são intensificados, pois o trabalho pedagógico no hospital depende de uma teia de relações que na escola 
não acontece. 

Dentre os alunos da modalidade da Educação Especial estão as crianças e adolescentes com paralisia 
cerebral. O SAREH atende também estes educandos com conteúdos e técnicas próprios para cada 
necessidade, levando em conta as limitações, dificuldades, necessidades e possibilidades de cada aluno. 

 

2.DIREITO LEGAL DE PARTICIPAR DE UM PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM FORMAL 

Ao se tratar de um processo de ensino aprendizagem formal – escola, a legislação vigente ampara todas as 
crianças e adolescentes, favorecendo o seu direito à educação. A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 
205, garante a educação a todas as pessoas e diz que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

A Lei nº 9.394/96 que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que: 

Art. 2.º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Art. 3.º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola  

Conforme legislação vigente, nenhuma criança que apresente dificuldades de aprendizagem ou qualquer 
outra limitação, pode ficar aquém do aprendizado, devendo a escola, a família e o Estado acionar o poder 
público para que a Lei em vigor seja respeitada e que o educando tenha direito ao aprendizado dos 
conteúdos escolares. 

Para as crianças que precisam de atendimento especializado, este deve ser garantido. Há diversos 
instrumentos jurídicos que favorecem a implementação de políticas públicas neste sentido.  

A Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de Fevereiro de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica, traz também determinações acerca das crianças e adolescentes 
com necessidades educativas especiais: 

Art. 4º Como modalidade da Educação Básica, a educação especial considerará 
as situações singulares, os perfis dos estudantes, as características 
biopsicossociais dos alunos e suas faixas etárias e se pautará em princípios 
éticos, políticos e estéticos de modo a assegurar: 

I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus 
projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida social; 
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As crianças que estão internadas ou em seu domicílio, impedidas de frequentar a escola, também têm seus 
direitos garantidos. Para tanto, a legislação prevê classes hospitalares e atendimento domiciliar. Assim, 
por meio da Resolução nº 02/2001, há o amparo do trabalho com as crianças/pacientes por meio das 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica: 

Art. 13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de 
saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos 
impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que 
implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência 
prolongada em domicílio. 

Desta forma, o SAREH atende a todos os alunos internados, inclusive as crianças com paralisia cerebral. 
Para tanto, utiliza-se de diferentes meios para que as crianças e adolescentes com diferentes graus de 
limitação possam aprender. 

 

3.PARALISIA CEREBRAL: LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES 

Conforme o Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral, a incidência é de 2/1000 nascidos 
vivos. A Associação Brasileira de Paralisia Cerebral, define PC como:  

Paralisia Cerebral (PC) é um termo geral que engloba manifestações clínicas 
muito variadas, que têm em comum a dificuldade motora em consequência a 
uma lesão cerebral. Para que uma criança com dificuldade motora tenha o 
diagnóstico de PC, é necessário: 
1. Que a lesão neurológica tenha acontecido durante a fase de desenvolvimento 
do sistema nervoso central (SNC) (fase que vai desde o momento da concepção 
até os 2 anos de idade). 

2. Que a lesão neurológica não seja uma lesão progressiva. A criança vai 
apresentar mudanças decorrentes de seu crescimento e amadurecimento, mas 
a lesão em si é estacionária, ou seja, não vai piorar e também não vai 
desaparecer. 

As crianças/adolescentes PC possuem algumas limitações sensório-motoras que podem ser acrescidas de 
déficit cognitivo ou não. Elas podem ter deficiência visual, auditiva ou mental. O grau de 
comprometimento varia muito e as limitações não são progressivas, sendo que os movimentos do PC 
normalmente são descoordenados. 

Segundo as Diretrizes de Atenção à Pessoa com Paralisia Cerebral (2013, p. 18), a CIF que é um 
complemento à CID (Clasificação Internacional de Doenças) explica que: 

O modelo conceitual da CIF descreve saúde como um fenômeno multifatorial 
que depende de fatores pessoais e ambientais, intrínsecos e extrínsecos. A CIF 
admite que a interação entre as especificidades de uma condição de saúde 
(tendo aqui como exemplo a paralisia cerebral) com as características do(s) 
contexto(s) onde a pessoa vive (fatores ambientais e pessoais), influencia 
diretamente nos processos de funcionalidade e incapacidade. Os componentes 
de funcionalidade incluem fatores intrínsecos, a saber, estruturas e funções do 
corpo, bem como componente que se centra na interação do indivíduo com seu 
ambiente de referência (atividades) e componente que descreve o 
envolvimento do indivíduo em situações de vida na sociedade (participação). 
Este modelo ressalta o papel estruturante do(s) ambiente(s) (incluindo os 
ambientes físico, social, atitudinal etc.) na determinação da saúde, 
funcionalidade e incapacidade, mantendo o nível de análise indissociável 
“indivíduo-ambiente”. 
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Assim, o grau de comprometimento do PC também vai variar conforme seu organismo e o ambiente em 
que vive, sendo favorável uma aceitação da condição do filho PC pelos pais e que o vejam não como 
incapaz, mas como sujeito com limitações e que necessita de adaptações para que se desenvolva e 
aprenda. 

 

4.ADAPTAÇÃO CURRICULAR DE PEQUENO PORTE: POSSIBILIDADE DE APRENDIZAGEM 

Sabendo-se que todas as crianças têm o direito de participar de um processo de ensino e aprendizagem 
precisa-se pensar em o que, como, quando e onde pode-se ensinar o aluno com paralisia cerebral, pois 
segundo Relvas (2012, p. 19): 

Compreender que os “atrasados” não existem no processo educacional e que 
todos, independente de suas dificuldades, têm direito a uma escola que 
promova uma aprendizagem cognitiva, motora, afetiva e social é a maior tarefa 
da Sociedade Humana, pois “somos diferentes” em nossa totalidade. 

É imprescindível estar ciente de que todos os alunos são sujeitos em desenvolvimento e que, diferentes 
uns dos outros, podem aprender. O que ocorre é que cada um tem seu modo de aprender e seu tempo. E, 
muitas vezes, o método utilizado pelo professor não é o mais adequado para aquela criança real. 

Quando se fala em Paralisia Cerebral, deve-se ter em mente que o aluno pode ter sérias limitações 
motoras, com ou sem déficit cognitivo. Assim, cada criança deve ser vista como única quando o assunto é 
processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme Relvas (2012, p. 25): 

O indivíduo com paralisia cerebral pode ter os recursos neurológicos 
comprometidos para a aprendizagem decorrente das lesões cerebrais. No 
entanto, estruturas integrantes do sistema de recompensa e emocional podem 
ser ativadas quando se executam atividades que causam prazer, levando à 
motivação e à repetição de atos.  

O educador precisa procurar descobrir as aptidões da criança para, a partir delas, buscar um processo de 
ensino que leve à aprendizagem por meio de situações, técnicas, métodos e recursos, para que o aluno 
possa se desenvolver, apesar de suas limitações. 

Relvas (2012, p. 38) afirma que: 

O processo de aprendizagem é acompanhado por sentimentos, envolvendo o 
domínio de conhecimento na forma de fatos, figuras e pensamentos. A emoção 
ativa a atenção (o componente primário e mais vital de qualquer ato de 
aprendizagem ou processamento da informação), que depois desencadeia a 
memória de curto prazo e longo prazo e, eventualmente, torna o processo de 
aprendizagem possível. Para se ter aprendizagem, é preciso que ocorra 
excitação emocional. 

Almeida (apud RELVAS, 2012, p. 44) traz a importância da plasticidade cerebral, se for levado em conta 
um processo de aprendizagem que acredite na potencialidade do aluno PC ou com qualquer outro déficit 
cognitivo. Ainda explica que: 

A plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem em se remodelar em 
função das experiências do sujeito, reformulando as suas conexões em função 
das necessidades e dos fatores do meio ambiente. Há alguns anos, admitia-se 
que o tecido cerebral não tinha capacidade regenerativa e que o cérebro era 
definido geneticamente, ou seja, possuía um programa genérico fixo. No 
entanto, não era possível explicar o fato de os pacientes com lesões severas 
obterem, com técnicas de terapia, a recuperação da função. 

Para que seja possível promover a aprendizagem de crianças com paralisia cerebral, é importante que 
sejam implementadas adaptações curriculares de pequeno e grande porte. 

As gestões municipal, estadual e federal têm a responsabilidade de promover a adaptação significativa (ou 
de grande porte) para que todas as crianças que necessitem de condições especiais para que possam 
aprender tenham a possibilidade de participar de um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. 
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Porém, não são somente adaptações de grande porte que são necessárias, mas, também, as adaptações 
curriculares de pequeno porte, que são de responsabilidade dos educadores. Estas devem ser 
implementadas nos mais diversos momentos e áreas de atuação do professor, ou seja, nos objetivos, 
conteúdos, métodos, técnicas, recursos, espaços e tempos. 

Para que este processo de mudanças possa ocorrer, é necessário que, primeiramente, seja realizada uma 
escuta pedagógica. Tal escuta difere-se do simplesmente ouvir a equipe de saúde, a criança/adolescente e 
sua família.  

Carvalho e Ceccim (1997, p. 31), explicam que:  

O termo escuta provém da psicanálise e diferencia-se da audição. Enquanto a 
audição se refere à apreensão/compreensão de vozes e sons audíveis, a escuta 
se refere à apreensão/compreensão de expectativas e sentidos, ouvindo através 
das palavras, as lacunas do que é dito e os silêncios, ouvindo expressões e 
gestos, condutas e posturas. 

Assim, todos os atores do processo devem interagir e serem ouvidos para que os educadores conheçam 
melhor este aluno real. Os silêncios e modos de agir devem ser percebidos como significativos e 
considerados para fins de plano de ação para o aluno em questão. 

Muitas são as adaptações que o professor pode promover dentro da escola do hospital. Na Cartilha do MEC 
- Projeto Escola Viva - (2000, p. 10), são enumerados alguns ajustes que o professor da escola regular 
deverá implementar ao atender crianças com necessidades educativas especiais: “criar condições físicas, 
ambientais e materiais para a participação do aluno com necessidades especiais na sala de aula; 
[...]adaptar materiais de uso comum em sala de aula; adotar sistemas alternativos de comunicação [...]”. 

Tais ajustes deverão ser implementados também na escola do hospital, bem como outros mais que, pelas 
limitações do internamento e do tratamento, deverão ser planejados. 

 Quanto ao espaço, a maioria dos alunos que apresenta paralisia cerebral e que ficam internados no 
Hospital, não pode se locomover até as brinquedotecas ou salas de aula. Assim, estes alunos são atendidos 
no leito ou, quando possível, sentados na cadeira do quarto. 

Os objetivos de ensino devem ser adaptados, priorizando-se alguns em detrimento de outros, com vistas a 
atender as necessidades educacionais. Acompanhando as adaptações de objetivos, os conteúdos previstos 
também são planejados conforme as necessidades, possibilidades e aptidões da criança aprendente. 

Além da diversidade, cada aluno possui uma demanda e necessidade educacional diferente, e é consenso 
que, neste processo, faz-se necessário personalizar um material e adaptá-lo de acordo com a realidade do 
educando.  

Os materiais a serem utilizados com estes pacientes devem ser adaptados de modo que haja a 
possibilidade de que o professor, utilizando-se criativamente dos recursos disponíveis, consiga ensinar a 
criança/adolescente que apresenta limitações motoras e/ou cognitivas. Poderão ser placas de 
comunicação alternativa, ímãs, texturas e tantas outras possibilidades. 

Ao refletir sobre esta realidade, depara-se com a necessidade da criação de um material que venha ao 
encontro e atenda estas demandas, já que os recursos devem ser utilizados de maneira individual. 
Obedecendo as regras hospitalares de higienização e garantindo a segurança do paciente, o material pode 
ser confeccionado com qualquer coisa que estiver disponível: lãs, bolas, papéis, plásticos, garfos de 
plástico, com cores, tamanhos e texturas variadas e colados com cola quente no EVA. 

Quando há grande limitação motora, a escola deve considerar e respeitar a escrita lenta ou dificuldade 
para falar. Nessas situações, a escola precisa encontrar estratégias que possam viabilizar a aprendizagem, 
podendo até o professor ser o redator do aluno que se comunica por sinais ou simples piscar de olhos. 
Qualquer limitação motora pode ser minimizada através de recursos didáticos alternativos e diferenciados 
conforme a necessidade, sendo que, mesmo com a dificuldade de movimento, a criança consiga aprender e 
expressar suas respostas ao ensino dos conteúdos escolares. 

O tempo também é um fator a ser considerado, visto que nem sempre o aluno PC hospitalizado consegue 
manter a atenção em 50 minutos de aula. Muitas vezes há a necessidade de vários curtos momentos de 
ensino para que seja possível a aprendizagem. 
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 Ao se trabalhar com um aluno PC, o professor deve estar atento às peculiaridades de cada um deles, 
podendo fazer adaptações diversas conforme o caso, pois elas serão relevantes para a aprendizagem do 
aluno. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um aluno/paciente com paralisia cerebral pode ser visto com o indicativo de fracasso escolar por falta de 
comunicação e dificuldades motoras para escrever e/ou andar. Porém, conhecendo as peculiaridades das 
crianças com tais limitações, o professor pode favorecer o seu aprendizado por meio de métodos, técnicas, 
objetivos, conteúdos e recursos pedagógicos. 

A experiência do SAREH do Hospital Infantil Waldemar Monastier aponta para um processo de ensino e 
aprendizagem satisfatório com alunos PC por meio de uma relevante adaptação de pequeno porte. 

Acreditando-se que a plasticidade cerebral pode favorecer conexões cerebrais que levam à aprendizagem, 
pode-se esperar que o trabalho realizado com tais alunos (e tantos outros com dificuldades de 
aprendizagem) seja um mecanismo para que a aprendizagem aconteça de forma cada vez mais intensa. 

Assim, os recursos utilizados no processo de escolarização das crianças e adolescentes PC são 
imprescindíveis para que o ensino leve à aprendizagem dos conteúdos escolares. 
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Universidade Federal de Sergipe. Professora do Instituto Federal de Alagoas/ Campus Maceió. Tem 
experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino-Aprendizagem, atuando principalmente 
nos seguintes temas: teorias de aprendizagem, mediação, avaliação, processos de aprendizagem, 
tecnologias e educação, alfabetização, formação de educadores, EaD. Pesquisadora do grupo 
Formação de Professores: Políticas e Práticas (IFAL). Estudante pesquisadora do Grupo de Estudos 
e Pesquisa em Informática na Educação (GEPIED/UFS) 

ELAINE PASQUALINI 

Possui graduação em Processamento de Dados pela Universidade de Bauru (UNESP), mestrado em 
Engenharia Naval e Oceânica pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorado em Educação pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Atualmente é professora titular 
nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Segurança da Informação na Faculdade de 
Tecnologia de Ourinhos, Fatec. Tem experiência na área de Ciência da Computação, atuando 
principalmente em engenharia de software, software educativo, aprendizagem e ensino. 

ELIANE COTA FLORIO 

Mestre em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação/POSEDUC da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte - Linha de Pesquisa: Práticas Educativas, Cultura Diversidade e 
Inclusão. Cursando Especialização em Direito Processual Civil na Universidade Potiguar (UNP). 
Graduada em Bacharel de Direito na Universidade Potiguar (UNP/RN) (2017.1), Graduada em 
Pedagogia pelo Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro/RJ (2002). Habilitação em 
Administração e Planejamento Educacional Centro Universitário da Cidade (UniverCidade)(CU/RJ) 
(2002),Centro Universitário da Cidade (UniverCidade)(CU/RJ) (2002, Secretária escolar 
Especialização em Engenharia de Petróleo e Gás pela Universidade Potiguar (UNP/RN) (2012). 
Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Memórias, (Auto) Biografias e Inclusão - 
GEPEMABI – UERN. 

ELIOMARA DA COSTA CRUZ 

Mestrado profissional em Ciências e Meio Ambiente. Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. 
Especialização em MBA Gestão Empresarial. (Carga Horária: 380h). Instituto de Dados da 
Amazonia, IDAAM, Brasil. Especialização em Gerencia de Recursos Humanos. (Carga Horária: 
360h). Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, CIESA, Brasil. Aperfeiçoamento em 
Didática do Ensino Superior. (Carga Horária: 60h). Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Centro 
Universitário de Ensino Superior do Amazonas, CIESA, Brasil. Docente das Faculdades Uninorte e 
FUCAPI em Manaus. Atua como docente desde 2004. Coordenadora de Projetos Sociais desde 
2016. Artigos publicados em Anais e Revistas 
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ELISIANE ALVES FERNANDES 

Doutoranda em Educação pela Universidad Evangélica del Paraguay - UEP. Mestre em Educação 
pela Universidad Evangélica del Paraguay - UEP (2017). Pós Graduanda em Docência e Gestão do 
Ensino Superior pela Universidade Paranaense - UNIPAR, Bacharel em Administração pela 
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA (2011). Experiência em instituições de educação 
superior. Gestora da Informação e Secretária Geral Acadêmica na Faculdade São Francisco de Assis 
desde 2004. 

ELIVÂNIA TOLEDO RODRIGUES 

Graduação em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista (2003) e mestrado em Ciências da 
Saúde pela Universidade de Brasília (2011). Atualmente é médica obstetra da Associação 
Concregação de Santa Catarina, professor preceptor - Programa de Residência Médica em 
Obstetrícia/Ginecologia do Hospital Regional professor preceptor da Universidade do Estado de 
Mato Grosso e médico. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Medicina, atuando nos 
seguintes temas: método tradicional, método cognitivo, perfil médico, plantas medicinais, saúde 
coletiva, estratégicas metodológicas, meios tecnológicos, e fóruns. 

ELÓI MARTINS SENHORAS 

Economista e cientista político, especialista, mestre, doutor e post-doc em Ciências Jurídicas. 
Coordenador da Coleção de Livros “Comunicação e Políticas Públicas”, pesquisador e professor da 
Universidade Federal de Roraima (UFRR) em cursos de graduação e pós-graduação stricto e lato 
sensu. 

ERONILSON MENDES DE SOUSA 

Mestrando em Ciências da educação pela UDE-Uruguai. Possui Graduação em Ciências Socais pela 
Universidade Federal do Amapá- UNIFAP. Pós-Graduado em Metodologia do Ensino Religioso, 
Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia com complementação do Magistério Superior pela 
UNINTER. Professor de Ensino Religioso do Município de Laranjal do Jari-Ap, professor de 
Sociologia do Governo do Estado do Amapá, professor da Faculdade ISEPRO. Atualmente 
desenvolvo pesquisas na área da educação: Violência e indisciplina escolar, questões étnico-raciais, 
homofobia, bullying, indisciplina e outros. Hoje desenvolvo projetos na educação básica com 
alunos das escolas públicas e da educação superior. 

FABRÍCIA CRISTINA GOMES 

Doutora (2018) e Mestre (2013) em Educação pela UFPR, linha de pesquisa Cultura, Escola e 
Ensino. Possui especialização em Tecnologias em Educação pela PUC/RJ (2010) e especialização 
em Psicopedagogia pela PUC/PR (2008). Graduada em Pedagogia UFPR (2006). Professora da 
Prefeitura Municipal de Araucária e Pedagoga da Prefeitura Municipal de Curitiba. Coordenou a 
implantação do Projeto Um Computador por Aluno em Araucária (UCAA) entre os anos de 2009-
2012 e foi gerente de Tecnologias Educacionais do Departamento de Tecnologia e Difusão 
Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba no período de 2014-2016, 
trabalhando com formação continuada de professores e também na assessoria pedagógica para a 
utilização, integração e apropriação das tecnologias digitais à prática docente. Tem experiência em 
EaD, atuando como tutora de cursos a distância e como professora-tutora da Universidade Positivo 
(2017-2018). É professora do curso de Pedagogia da Faculdade Nacional de Educação e Ensino 
Superior do Paraná (FANEESP) e professora do curso de Pedagogia da Universidade Positivo. 
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FERNANDO DA FONSECA DE SOUZA 

Graduação em Engenharia Civil (UFPE), Mestrado em Ciência da Computação (UFPE) e Doutorado 
em Ciência da Computação (UKC). Atualmente, é professor do Centro de Informática da UFPE. Tem 
experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Banco de Dados, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Gerenciamento Estratégico de Informações, Banco de Dados 
em Nuvem, Educação, Ambiente Virtual e Acessibilidade. 

FLÁVIA GONÇALVES FERNANDES 

Professora EBTT do Instituto Federal Goiano - Campus Campos Belos - Área: Informática. Bacharel 
em Engenharia da Computação pela Universidade de Uberaba - UNIUBE. Mestre em Engenharia 
Biomédica pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU. Doutoranda em Ciências Exatas e 
Tecnológicas pela Universidade Federal de Goiás (UFG/RC). 

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SENA 

Mestrado em Ciência da Educação, pelo Instituto Superior de Educação Professora Lúcia Dantas - 
ISEL (2015); Especialização em Metodologia de Ensino em Educação Básica pelas Faculdades 
Integradas de Patos (2011); Graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(2009). Já atuou como professor convidado pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2012-
2019); tutor e professor formador do IFRN - Campus EaD (2013-2015); professor substituto de 
didática no IFRN Campus Santa Cruz (2015-2016); professor do Ensino. Fundamental Anos Iniciais 
e Suporte Pedagógico pela Secretaria de Estado da Educação do RN (2106-2019). Tem experiência 
na área de Educação presencial e à distância, com ênfase em Avaliação da Aprendizagem, Novas 
Tecnologias e Política Educacional. Atualmente, é professor do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - Campus Jaguaribe. 

GERALDO MENDES FLORIO 

Advogado OAB Subseção Mossoró RN. Graduado em Bacharel em Direito pela Universidade 
Potiguar ( UNP / RN ) 2017. Possui Graduação pela Universidade Castelo Branco ( UCB / RJ ) em 
Educação Física, Licenciatura Plena (1995). Pós Graduado em Engenharia de Petróleo e Gás (UNP / 
RN) 2011, com Enfase em Petróleo e Gás. Experiência em Acidificação de Poços. Tem experiencia 
nas áreas de Educação Escolar como Professor de Ensino Médio com período de 22 anos . 
Cursando Pós Graduação pela Universidade Potiguar UNP-RN em Direito Processual do Trabalho. 
Membro da Comissão de Apoio a Pessoa com Deficiência da OAB. Subseção Mossoró RN. 

GISLAINE MARIA LENTE FRANCO 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Estado de Mato Grosso(2015). Tem 
experiência na área de Arquitetura e Urbanismo 

GUSTAVO TEIXEIRA 

Professor adjunto de língua inglesa na UFMG - Campus Montes Claros. Doutor PUC-MG/FAPEMIG 
em Linguística - Análise do Discurso (2013). Mestre UEMG em Educação, Cultura e Organizações 
Sociais. Atualmente ministra as disciplinas de Inglês para fins acadêmicos (EAP), Inglês para fins 
específicos (ESP) e desenvolve pesquisas em Linguística de Corpus, English for Academic Purposes 
e Análise do Discurso das Ciências Agrárias. Coordenador do Nucli do Idioma Sem Fronteiras ICA-
UFMG. Foi professor efetivo EBTT de língua inglesa no IFNMG entre 2014 - 2017. Professor 
UNIMONTES de literatura, linguística e língua inglesa de 2006 a 2014. 
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ITANÍ SAMPAIO DE OLIVEIRA 

Graduada em Geologia pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM, pós-graduada em Perícia, 
Auditoria e Gestão Ambiental pela Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO, especialista 
em Didática do Ensino Superior pela Universidade Nilton Lins e mestra em Ciências e Meio 
Ambiente pela Universidade Federal do Pará - UFPA.  

IVONE DE MARIA DA SILVA LINDOSO 

Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal do Maranhão(1980), 
graduação em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão(2003), graduação em Disciplinas 
Profissionalizantes pela Universidade Federal do Maranhão(1990), especialização em 
Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira(1999), especialização em 
Administração Pública pela Universidade Estadual do Maranhão(2005), especialização em 
Informática na Educação pela Universidade Federal do Maranhão(1999). Atualmente é professora 
do Governo do Estado do Maranhão. 

JEUS TAVEIRO SANTOS 

Mestre em Educação pela Universidade Evangélica del Paraguay 

JOÃO CARLOS SEDRAZ SILVA 

Graduação em Engenharia Mecânica (UFBA), Especialização em Educação a Distância (SENAC/AL), 
Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação (UFPE). Foi professor da Universidade Federal 
da Bahia e, atualmente, é docente da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), 
onde desenvolve pesquisas concentradas na concepção e modelagem de ambientes colaborativos 
de aprendizagem. Na Univasf, também, coordenou a implantação dos cursos de graduação e pós-
graduação na modalidade a distância, exerceu funções de Pró-Reitor de Ensino, Coordenador UAB 
e Secretário de Educação a Distância. 

JORGE LUIS CAVALCANTI RAMOS 

Graduação em Engenharia Elétrica (UPE), Especialização em Informática em Educação (UFLA), 
Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação (UFPE). Foi professor, coordenador do curso de 
Ciência da Computação e diretor do Centro de Engenharia e Ciências Tecnológicas na FACAPE. Tem 
experiência nas áreas de Ensino a Distância, Computação Gráfica, Mineração de Dados 
Educacionais e TI aplicada à gestão pública. Atualmente, é professor da Universidade Federal do 
Vale do São Francisco (UNIVASF), membro do Mestrado Profissional em Administração Pública 
(PROFIAP) e do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. 

JOSANDRA ARAÚJO BARRETO DE MELO 

Professora e Chefe do Departamento de Geografia, Universidade Estadual da Paraíba. Professora 
Colaboradora do Mestrado Profissional em Formação de Professores, UEPB. Coordenadora do 
Curso de Geografia, modalidade Educação a Distância UAB/UEPB. 

JOSELICE FERREIRA LIMA 

Possui graduação pela Universidade FUMEC, especialização em Gestão da Informação Tecnológica 
pela UFMG, Especialização em Educação Profissional pelo CEFET MG, mestrado em Engenharia 
Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Doutorado em Engenharia Elétrica 
pela Universidade de Brasília (UnB). Professora do IFNMG, Campus Januária. Tem experiência na 
área sistema de informação, Gestão da Informação, Governança e Tecnologias da Informação. 
Educação. Pesquisa sobre os seguintes temas:: ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, 
laboratórios de acesso remoto, laboratórios virtuais, informática aplicada a educação, Novas 
Tecnologias para a Educação. Desenvolvimento de Jogos digitais educacionais. 
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LARISSA SATO ELISIÁRIO 

Paraense apaixonada pela vida e por se conectar com pessoas, graduou-se em Tecnologia em 
Processamento de Dados, com uma Pós-Graduação em Informática na Educação e outra em Direito 
Matrimonial Canônico, Mestre em Ciência da Computação com ênfase em Informática na Educação, 
atuou como voluntária por mais de 10 anos na Associação Internacional Nova Acrópole e é 
professora de graduação e pós-graduação há mais de 20 anos. Atualmente é professora da 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e sócia-fundadora do Instituto Humanitas. 

LILIANE LUZ ALVES 

Jornalista Formada Pela Faculdades Nordestes, (Fanor), especialista em Teoria da Comunicação e 
da Imagem pela Universidade federal do Ceará (UFC), mestre em Comunicação e Semiótica pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Atualmente é docente do curso de 
Jornalismo do centro Universitário INTA- UNINTA. 

LUCIANA PEREIRA DE ASSIS 

Professora Adjunto da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Atua 
como docente no Curso de Sistemas de Informação onde leciona disciplinas de Pesquisa 
Operacional, Inteligência Artificial e Algoritmo e Estrutura de Dados. Possui Doutorado em 
Engenharia Elétrica (UFMG), Mestrado em Ciência da Computação (UFMG) e Graduação em Ciência 
da Computação (UNIBH). 

LUCIANO SEDRAZ SILVA 

Mestrado em Ensino de Física (UFS), Graduação em Licenciatura em Eletricidade (UNEB), 
Especialização em Educação (UNEB), Especialização em Docência do Ensino Superior (UCAM), 
Especialização em Física (UNB) e Certificações em Física (UNB, FLEM e UNEB). Tem 19 anos de 
experiência na área de Ensino de Física e, atualmente, é tutor presencial do curso de Licenciatura 
em Física do Instituto Federal da Bahia e professor da Secretaria da Educação da Bahia, onde 
desenvolve projetos na Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

LUCIMAR FERREIRA COSTA 

Mestre em Ensino de Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências na 
Educação Básica - PPGEC da Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) (2018), com 
desenvolvimento e avaliação de produto educacional voltados à linha de pesquisa com Inovações 
Tecnológicas. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Iguaçú (UNIG) (1990) e 
especialização em Biologia, também pela Universidade de Iguaçú (UNIG) (1993). Atualmente, é 
docente de Biologia no Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de 
Janeiro (SEEDUC) e, docente no Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos (EJA), pela 
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçú, onde atua desenvolvendo projetos de preservação e 
sustentabilidade através de recursos virtuais de aprendizagem. 

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA DOS SANTOS 

Mestre em Ensino no Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), da associação ampla 
entre (IFRN/UFERSA/UERN). Especialista em Língua Portuguesa e Matemática numa Abordagem 
Transdisciplinar&quot; pelo Programa de Pós Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN (2013); Pedagogo pela Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (2010); Atuou como Professor Substituto de Didática no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, Campus Mossoró (2016); Professor 
Pesquisador Externo da UFRN (2016;2018;2019); Tutor a distância do IFRN (2014) e Tutor 
presencial da UFRN (2013-2017); Foi coordenador geral da Secretaria Municipal de Educação de 
Currais Novos/RN. Tem experiência na área da Educação, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Didática, Integração Curricular, Avaliação Educacional, Formação de Professores, 
Planejamento e Gestão da Educação. Atualmente atua na coordenação pedagógica da Rede 
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Estadual do RN, na docência da Rede Municipal de Ensino e professor da Universidade Potiguar - 
UnP. 

LUIZ FERNANDO DA SILVA 

Graduado em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UTFPR (Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná). Possui especialização em Docência no Ensino Superior e Gestão de 
relações humanas no ambiente escolar pela UNESVI. Atua há 10 anos com Tecnologias 
Educacionais para crianças e adolescentes. Trabalha como Coordenador Pedagógico do Centro 
Educacional Marista Ir. Acácio. 

MARCELO BOLFE 

Doutorando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Mestre em Educação 
pela Universidade do Oeste Paulista (2011), Licenciatura em Matemática pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (2006), Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela 
Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Rolândia (2002), Especialização em 
Informática na Educação pela Universidade Estadual de Londrina (2004). Atua como Diretor na 
Rede Marista de Solidariedade no Grupo Marista desde 2014. 

MARCIO MORRISON KAVISKI MARCELLINO 

Mestre em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTp) na Linha de 
pesquisa de Processos Midiáticos e Práticas Comunicacionais. Bolsista PROSUP/CAPES. Graduado 
em Comunicação Social Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2014). 
Pesquisador do grupo de pesquisa Interações Comunicacionais, Imagens e Culturas Digitais 
(lNCON) do PPGCom/UTp. Seus estudos tem ênfase em Jornalismo Digital, Jornalismo Móvel e nas 
Inovações práticas do Jornalismo. 

MARILETE TEREZINHA MARQUETI DE ARAUJO 

É graduada em Pedagogia pela Universidade Positivo (2008). Especialização em Práticas 
Pedagógicas na Educação Infantil e Ensino Fundamental pela Universidade Positivo (2010). Mestre 
em Educação pela Universidade Federal do Paraná (2015), linha Formação da Docência e 
Fundamentos da Prática Educativa. Doutoranda em Educação, na linha Cultura, Escola e Ensino da 
Universidade Federal do Paraná. Professora da Prefeitura Municipal de Araucária e pedagoga da 
Prefeitura Municipal de Curitiba. Atuou com formação continuada de professores em Tecnologia 
Educacional nos Programas Proinfo e UCAA (Um Computador por Aluno em Araucária), e no 
Departamento de Desenvolvimento Profissional da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, 
trabalhando também na assessoria pedagógica para o uso das tecnologias e mídias digitais nas 
escolas. Foi coordenadora pedagógica do Departamento de Educação Infantil da Secretaria 
Municipal da Educação de Araucária, atuando na formação continuada de professores, educadores 
e pedagogos dessa etapa de ensino. Atualmente, é professora da educação básica e professora-
tutora dos cursos de graduação em educação da Universidade Positivo. 

MIGUEL HENRIQUE SENEGALHA DE SOUZA 

Docente Titular no Grupo Marista, atua no Centro Educacional Marista Ir. Acácio, nos Cursos 
Médio-Técnicos de Informática para Internet e Jogos Digitais. Também trabalhou como Analista de 
Suporte por mais de 1(um) ano nesta empresa. Têm amplo conhecimento na área de programação 
web, PHP, MySql, Json, JavaScript, Ajax, HTML5, CSS3, entre outros. Graduado em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Informática para Internet e Mestrando em Ciências da 
Computação na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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REGINA CANDIDA FÜHR 

Pós-Doutora em Educação – Florida Christian University - FCU. Doutora em Teologia - Área de 
Concentração: Religião e Educação – EST. Mestre em Educação – Área de Concentração: Educação 
Básica – UNISINOS. MBA em Planejamento Educacional - UCB. Especialista em Currículo e 
Educação Crítico-Humanizadora – UNISINOS. Especialista em Psicopedagogia – FEEVALE. 
Licenciada em Pedagogia, Habilitação em Orientação Educacional e Supervisão Escolar – FEEVALE. 
Bacharel em Teologia – ESTEF. Membro da Associação Congregação de Santa Catarina – Novo 
Hamburgo. Membro integrante do projeto: O Ministério da Palavra na voz das Mulheres – IHU – 
UNISINOS. Pesquisadora pelo IESLA/ESJUS. Avaliadora do MEC – Ensino Superior. Autora de obras: 
A Ética em educação: novo paradigma para o nosso tempo (Ed CRV, Curitiba, 2014); A construção 
coletiva na escola como espaço de formação (Ed. Appris, Curitiba, 2015); Educação 4.0 nos 
impactos da quarta revolução industrial (Ed. Appris, Curitiba, 2019) 

REIDNER SANTOS CAVALCANTE 

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). Mestre em Ciências, com ênfase em Computação Gráfica pela UFU(2018). Possui 
graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Luterana do Brasil (2014). Atuou como 
instrutor horista - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – GO 

ROBERTA FLÁVIA RIBEIRO ROLANDO VASCONCELLOS 

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU-MG) 
(2004), mestrado e doutorado em Microbiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) (2007), (2013). Atualmente é docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em 
Ensino das Ciências na Educação Básica - PPGEC e do curso de graduação em Ciências Biológicas da 
Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO). Atua em projetos de tecnologias educacionais, 
educação à distância, tutoria, produção de material didático, uso de TIC no ensino de Biologia, 
formação continuada de professores e também, em projetos de pesquisa com ênfase no 
desenvolvimento e avaliação de estratégias de ensino das ciências com a utilização de 
metodologias ativas e recursos virtuais de aprendizagem. 

ROBSIVÂNIA CASTRO DOS SANTOS 

Graduada em Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, 
professora efetiva da Rede Municipal de Ensino de Dianópolis, com experiência de 16 anos no 
Ensino Fundamental, atualmente lotada na Escola Municipal São José. 

RODRIGO LINS RODRIGUES 

Doutorado e Mestrado em Ciência da Computação (UFPE), Graduação em Licenciatura em Ciência 
da Computação (UEPB), Graduação em Estatística (UEPB) e Especialização em Tecnologias na 
Educação (UEPB). É professor e pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), onde ministra disciplinas de graduação relacionadas ao ensino da computação e, 
também, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em 
Educação a Distância (PPGTEG/UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências e 
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