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Capítulo 1 
 

As representações sociais de alunos sobre a 
plataforma educacional de cursos EAD 

 

Álvaro Possato 

Antônia Lucineire de Almeida 

Rosana Giovanni Pires 

Patrícia Ortiz Monteiro 

 

Resumo: A Educação a Distância tem se destacado no atual cenário educacional 

brasileiro, fato que exige que as instituições que oferecem cursos superiores na 

modalidade à distância se reinventem constantemente. Um dos aspectos de maior 

destaque neste contexto é a utilização de tecnologia via internet como as Plataformas 

Educacionais que hospedam Ambientes Virtuais de Aprendizagem que, cada vez mais 

devem oferecer recursos interativos e salas dinâmicas. Esta situação é vivenciada por 

uma Instituição de Ensino Superior da região metropolitana do Vale do Paraíba que tem 

vários cursos na modalidade EAD e que tem um processo de melhoria constante. Dessa 

forma importa saber o que os alunos pensam sobre seu ambiente de estudo estruturado. 

Pressupõe-se então conhecer quais as expectativas dos alunos sobre a plataforma 

educacional. Como objetivos pretende-se conhecer as Representações Sociais dos alunos 

sobre as salas virtuais hospedadas na plataforma educacional e ainda mapear os pontos 

que precisam de revisão. A instituição optou por realizar uma pesquisa exploratória, 

com abordagem quantitativa e qualitativa. Como instrumento utilizou-se um 

questionário, com questões abertas e fechadas, que foi elaborado por meio de 

Formulário no Google Forms e enviado aos alunos via plataforma educacional por meio 

de link de acesso. Os dados coletados nas questões fechadas foram tabulados e os dados 

obtidos pelas questões abertas foram tratados no Software IRaMuTeQ, que ofereceu, 

após análise quatro classes para discussão à luz da Teoria das Representações Sociais e 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). Obteve-se 182 participações, de alunos de vários 

cursos, possibilitando conhecer o seu perfil sociodemogáfico e também suas opiniões e 

expectativas dos cursos EAD. Verificou-se a maioria dos alunos é do gênero feminino, 

que ajudam na renda familiar que representam a formação como relevante para o 

trabalho nas escolas e entendem que a formação possibilita realização de um sonho, 

compromisso social e formação profissional. 

 

Palavras-chave: Representações Sociais. Educação a Distância. Plataforma Educacional.  
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1.INTRODUÇÃO 

A inserção das novas tecnologias na educação tem possibilitado modelos de cursos de Educação a 
Distância mais interativos e dinâmicos, por meio de recursos e ferramentas que são implantadas nas 
Plataformas Educacionais. Estas abrigam os Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, nos quais são 
estruturadas salas das disciplinas dos cursos oferecidos, as salas virtuais.   

O crescimento do número de matrículas dos cursos de Graduação na Modalidade à Distância é apontado 
pelos dados da Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED (2015) e do SEMESP Sindicato das 
Mantenedoras de Ensino Superior (2015). O apontamento de um cenário de crescimento demanda 
organização por parte das instituições no que tange a estruturação dos cursos na modalidade EAD. 

Em termos de estruturação é importante que as instituições busquem saber o que os alunos pensam sobre 
o curso que estão fazendo, por meio de pesquisas regulares. Trata-se de investigar as expectativas dos 
alunos, que por vez são permeadas pelas Representações Sociais que surgem no interior de grupos sociais. 

A representação social é uma forma de saber prático, que liga um sujeito a um objeto (JODELET, 2001). A 
construção de um objeto de pesquisa em RS é um processo importante e decisório, pelo qual se transforma 
“um fenômeno do universo consensual em um problema do universo reificado” (SÁ, 1998, p. 26). 

Neste trabalho, como delimitação são apresentados os alunos como sujeitos (coletivo) e a Plataforma 
Educacional como objeto de pesquisa em representação social. Buscou-se, dessa forma, como pressuposto 
conhecer quais as expectativas dos alunos sobre a plataforma educacional.  

Diante do contexto delineou-se como objetivo principal deste trabalho conhecer as Representações Sociais 
dos alunos sobre as salas virtuais hospedadas na plataforma educacional e, por conseguinte mapear os 
pontos que precisam de revisão dentro da plataforma, para avanço no processo de melhoria. 

No percurso metodológico foi utilizado uma pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa e 
qualitativa. A pesquisa foi aplicada numa Instituição Universitária de uma cidade da região metropolitana 
do Vale do Paraíba e como instrumento utilizou-se questionário com perguntas abertas e fechadas. O 
questionário foi elaborado no Google Forms e enviados aos alunos via plataforma educacional. 

Os dados coletados foram analisados pelo viés da Teoria das Representações Sociais e pela Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2011), após tabulação e tratamento no Software IRaMuTeQ. Obteve-se a participação 
de 182 alunos de vários cursos. Os alunos são, na maioria do gênero feminino e tem participação da renda 
familiar. Representam a formação como possibilidade de inserção no mercado de trabalho, ainda como 
realização de um sonho e compromisso social. 

 

2.DESENVOLVIMENTO 

Com o advento da tecnologia da informação e comunicação viabilizada pelo uso da internet os cursos na 
modalidade EAD tem se reinventado, a fim de proporcionar um ambiente de estudo mais ágil, interativo, 
dinâmico e que possibilite a aproximação entre aluno, professores e a própria instituição, mesmo com a 
distância de espaço e tempo que são próprios da modalidade em questão. 

As constantes inovações na área tecnológica têm proporcionado novas formas de se estruturar cursos à 
distância com o uso de plataformas como o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) que se trata de uma estrutura fácil de ser organizada com um conjunto de ferramentas para 
hospedar um ambiente virtual de aprendizagem (ALVES et al, 2009, p. 42). 

O Moodle é uma das possibilidades de software para estruturação de uma Plataforma Educacional para 
abrigar um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e viabilizar o processo de aprendizagem dos alunos. 
Quanto mais atualizado for a versão do Moodle maior é a possibilidade de inserção de plugins e outras 
ferramentas (síncronas e assíncronas) que deixam a plataforma mais dinâmica e interativa. 

Na plataforma, os alunos acessam os materiais didático-pedagógicos como: livro-texto, slides, vídeo-aulas, 
Podcast, atividades. Ou ainda recursos (síncronos e assíncronos) como: chat, fórum, videoconferência, 
mensagem online. Esses materiais e recursos, mediados pela tecnologia potencializam a aprendizagem e 
estimulam a prática dos estudos. A interatividade, juntamente com os demais recursos utilizados 
possibilita maior autonomia para estudo e desenvolvimento intelectual do aluno. 

  



Educação no Século XXI - Volume 36 - Tecnologia 

 
 

 
 

9 

Na educação mediada pela tecnologia e internet o Ambiente Virtual de Aprendizagem é uma forma de 
facilitar a interação social e a aprendizagem. Trata-se de um modelo, no qual é possível a cada aluno 
interagir com o professor e outros alunos, que se encontra em espaços-tempos distintos (SILVA; 
MERCADO, 2010). 

“O aluno virtual precisa ser flexível e aberto a novas experiências e ideias” (PALLOFF; PRATT, 2007, p. 33). 
O perfil diversificado dos alunos traz à instituição o desafio de uma educação de qualidade e isso exige 
planejamento e um processo de melhoria constante. Por conseguinte saber o que o aluno pensa sobre a 
estrutura do curso e conhecer as Representações Sociais desse aluno é o que moveu esta pesquisa, já que a 
Educação, em qualquer modalidade é campo propício de pesquisa em RS. 

O processo educativo abarca conjuntos organizados de significações sociais e por isso se torna relevante 
para compreensão com o viés da TRS (GILLY, 2001). O precursor das RS é Serge Moscovici que, após 
publicar um trabalho sobre psicanálise apresentou o conceito de Representação Social e trata da 
apropriação de um determinado conhecimento por um grupo (CHAMON, 2009). 

As RS são fenômenos observáveis, ativados, complexos e em ação na vida dos grupos sociais, que orientam 
e organizam as comunicações sociais e ainda intervém em variados processos (JODELET, 2001). As RS “se 
constroem, evoluem e se transformam no interior dos grupos sociais e para elucidar o papel dessas 
construções nas relações desses grupos com o objeto da sua representação” (GILLY, 2001, p. 322). 

Sabe-se que as RS utilizam processos cognitivos na sua interpretação, entretanto ela se instaura no meio 
sociocultural, no qual há sempre um sujeito que busca a compreensão de algo e que representa um objeto 
(FONSECA et al, 2009). A proposição é que a representação é sempre de um sujeito e de algum objeto (SÁ, 
1998). 

Moscovici (2010) afirma que as RS funcionam como uma “rede”, na qual circulam “ideias, metáforas e 
imagens, [...] mais móveis e fluídas que teorias” (p. 210). Trata-se ainda de um conhecimento de senso 
comum, uma organização significante que funciona como um sistema que permite interpretar a realidade, 
que orienta ações e relações sociais (ABRIC, 2000). 

Partiu-se então da busca das “ideias” dos alunos de cursos EAD para construção desta pesquisa, a fim de 
saber como os sujeitos (alunos) representam o objeto social (Plataforma Educacional) e, partir disso 
trabalhar num processo de melhoria. 

 

3.METODOLOGIA 

Toda pesquisa elaborada com análise da Teoria das Representações Sociais – TRS tem como premissa 
compreender um fenômeno que é complexo. Para tanto é necessário delimitar sujeito, que é coletivo, e 
objeto de representação. Os alunos dos cursos EAD são aqui delimitados como sujeitos e a como objeto a 
Plataforma Educacional. 

Apresenta-se uma pesquisa do tipo exploratória, a fim de investigar um fenômeno. A abordagem é 
quantitativa, pois permite mensurar os dados coletados e, qualitativa no sentido de compreender os 
significados dos achados da pesquisa. A análise dos dados segue a Teoria das Representações Sociais e a 
Análise de Conteúdo como “conjunto de técnicas de análise das comunicações” (BARDIN, 2011, p. 37). 

Como delimitação escolheu-se uma Instituição Universitária da região metropolitana do Vale do Paraíba, 
que possui, na atualidade, 27 cursos de Graduação em EAD considerando Licenciaturas; 2ª Licenciaturas, 
Tecnólogos e Bacharelado. Nos encontros presenciais são aplicadas as avaliações que ocorrem de forma 
mensal, trimestral ou semestral.  

O instrumento utilizado para coleta dos dados foi um questionário, com questões abertas e fechadas, que 
foram elaboradas no formulário do Google Forms e encaminhadas aos alunos por meio de link de acesso na 
Plataforma Educacional. Os dados coletados das questões fechadas foram tabulados para quantificação. 
Sobre os dados das questões abertas foram escolhidas quatro questões e tratados no Software IRaMuTeQ, 
ambos serão relatados adiante. 
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4.ANÁLISES E RESULTADOS 

Os dados socioeconômicos coletados com as questões fechadas foram tabulados em tabela de excel e 
apresentados em figuras e tabelas. Optou-se como recorte desse trabalho a análise do perfil 
sociodemográfico dos alunos e quatro questões abertas: Por que você escolheu esse curso? O que acha do 
modelo pedagógico da Educação a Distância? Como acha que a Educação a Distância pode ser melhor? 
Quais os maiores desafios para quem faz EAD? 

A pesquisa teve a participação de 182, matriculados em diversos cursos, sendo que o curso de Pedagogia é 
o mais procurado. 

 

Figura 1: Gráfico sobre Curso de Interesse. 

Base: Pesquisa aplicada a 181 candidatos em 2016. 
Fonte: NEAD-UNITAU, 2016 

 
Quanto à idade, a maioria dos alunos tem entre 26 e 35 anos (37%) e 36 a 45 anos (29,3%). Esses dados se 
aproximam da amostra coletada pelo Censo EAD (2015), cuja maioria dos alunos possui mais de 30 anos, 
pois muitos deles são profissionais em busca de conhecimento e formação, mas com pouco tempo 
disponível para frequentar um curso presencial.  

 

Figura 2: Gráfico das Idades dos Alunos 

Base: Pesquisa aplicada a 181 candidatos em 2016. 
Fonte: NEAD-UNITAU, 2016 
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A maioria dos alunos é do gênero feminino (72,9%) e esse resultado também é confirmado pelo Censo 
EAD (2015), considerando que as mulheres estão cada vez mais buscando seu espaço no mercado de 
trabalho, a começar pelo processo de formação e como, na maioria das vezes, essas mulheres têm dupla ou 
tripla jornada acabam optando por um curso EAD, se a necessidade de descolamento diário para a 
faculdade.  

O resultado obtido na questão do gênero é complementado pelo resultado sobre o estado civil. A maioria 
dos alunos pesquisados é casada (61,3%) ou vivem maritalmente. A ligação entre esses dois resultados ao 
fato de que a maioria dos alunos é do gênero feminino, pela possibilidade de suprir suas necessidades de 
estudar e aprender sem precisar ficar longe da família. 

Em relação à renda de familiar bruta obteve-se que 81,8% dos alunos tem renda entre 1 a 3 salários 
mínimos. Sabe-se que muitos optam pelos cursos na modalidade à distância pela flexibilidade de tempo e 
espaço, mas acessibilidade em termos de valores é relevante se considerado com os cursos oferecidos 
presencialmente. 

 

Figura 3: Gráfico sobre a Renda Familiar Bruta dos Alunos 

Base: Pesquisa aplicada a 181 candidatos em 2016. 
Fonte: NEAD-UNITAU, 2016 

 

A questão da renda é complementada pela ideia de contribuição familiar, pois os resultados coletados 
mostram que a renda familiar é composta, em 50,3% dos casos por duas pessoas e 38,7% por uma pessoa. 
Sobre o trabalho sabe-se que 16% não estão trabalhando, 7,2% trabalham em três turnos, 30,4% em dois 
e 46,4% dos alunos pesquisados trabalham em um turno. 

A maioria dos alunos que cursam licenciatura, sobretudo no curso de Pedagogia buscam inserção em 
escolas e outros ambientes educacionais e muitas vezes são mal remunerados, em especial nos contratos 
de estágio. Eis aqui a importância de uma formação de qualidade para os alunos, pois de uma boa 
formação se espera um bom desempenho na área educacional, até por maiores rendimentos. 

A seguir serão apresentados os dados coletados das questões abertas que foram tratadas no Software 
IRaMuTeQ, para uma reflexão qualitativa dos achados da pesquisa. 

 

5.AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: RESULTADOS E ANÁLISES 

O Software IRaMuTeQ, que organizou as palavras (ou termos) pela quantidade de vezes que apareceram 
em seu discurso, agrupando-os por temáticas consideradas similares e denominadas “Classe de Palavras”. 
Foram obtidas quatro classes de palavras. 
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Figura 4. Classes de Palavras  

Fonte: IRaMuTeQ, 2017. 

 
A segunda e a quarta Classe de Palavras geradas pelo IRaMuTeQ, e denominadas como Classe 2 e Classe 4 
apontaram termos recorrentes em 27,3% e 30,1%, das falas dos alunos, respectivamente. Estes valores de 
incidência de palavras foram os maiores se comparados as outras duas classes, o que demonstra que estes 
temas são considerados de maior importância para o grupo de alunos que responderam o questionário. As 
classes 1 e 3 representam 26,9% e 15,7% dos termos recorrentes das falas dos alunos. 

As Classes de Palavras para fins de análise foram categorizadas (BARDIN, 2011) em Temas e Subtemas, 
considerando a frequência das palavras por classes:  

 

Tabela 1- Temas e Subtemas presentes nas Classes de Palavras 
Classes Temas Subtemas 

Classe 1 A Metodologia da EAD 
Livro texto, encontro presencial, prova presencial, 
plataforma educacional. 

Classe 2 
O Trabalho na Escola/ 
A criança 

Compromisso, sonho, necessidade. 

Classe 3 
O Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Dúvidas, respostas às questões, tutoria, exercícios. 

Classe 4 O aluno da EAD Autonomia, formação profissional, mercado. 

Fonte: Autores, 2017. 
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As Representações Sociais dos alunos de graduação, na modalidade a distância, indicam que os mesmos 
estão preocupados com a formação profissional e a inserção no mercado de trabalho (Classe 04), pois 
representar um objeto é fazer com que ele tenha sentido para o sujeito, de forma que este possa inserí-lo 
em seu mundo (ANDRADE, 2000). 

Reconhecem que o aluno do EAD, para conseguir chegar ao final do curso deve ter disciplina e autonomia.  

Os maiores desafios é justamente não ter o professor por perto daí as buscas 
pelas pesquisas e execução das tarefas acaba tornando mais proficiente que o 
presencial porque com certeza temos que estudar muito mais do que meus 
colegas dos presenciais (Aluno 1).  

Disciplina, de maneira geral a aprendizagem através da EAD depende 
especialmente do aluno, pois o mesmo deve ser organizar e ter foco em seus 
momentos de estudo mesmo tendo material de qualidade e excelentes tutores é 
preciso ter disciplina para aprender (Aluno 2). 

A maior parte os alunos, sujeitos da pesquisa, são alunos de cursos de licenciaturas, o que torna óbvia a 
colocação da importância do trabalho na escola, e manifestam o desejo de serem professores em função de 
um sonho, de compromisso social, ou da necessidade de formação e de trabalho (Classe 2).  

Alunos que cursavam o 7º ano que não sabiam ler nem somar e eu não estava 
preparada para fazer milagres com aqueles alunos, então hoje fazer uma 
segunda faculdade, ter um plano de carreira, pode me ajudar (Aluno 3). 

Estou satisfeita e quero trabalhar, após a faculdade, com crianças portadoras de 
necessidades especiais (Aluno 4). 

Os autores Oliveira e Moraes (2002) demostram a necessidade de reflexão sobre as abordagens 
metodológicas adotadas nos cursos de graduação à distância, assim como a função do mediador e as 
ferramentas metodológicas utilizadas. 

As Classes 1 e 3 indicam que os alunos entendem claramente e emitem opiniões sobre a abordagem 
metodológica da EAD na IES em que fazem graduação. Aparecem nas falas questões sobre os encontros e a 
provas presenciais, os livros textos, as vídeo aulas, e os exercícios oferecidos na plataforma educacional. 
Na plataforma educacional percebem e requisitam o apoio do tutor como agente mediador. 

Acho bom, pois consigo estudar quando tenho tempo, mas acho que são muitos 
livros e textos por unidade, pois além do livro texto e dos vídeos sempre tem 
artigos grande para ler antes de realizar atividades (Aluno 5).  

Eu gosto do livro texto apesar das vezes acha- lo muito extenso o ambiente 
virtual é muito bom quando precisamos do professor para solucionar uma 
dúvida naquele momento demora até mandarmos uma mensagem (Aluno 6). 

Como o nome já diz a educação à distância por ser distante é um desafio não é 
fácil você estudar sozinho em casa por isso quero mais atenção do tutor (Aluno 
7). 

A pesquisa oportunizou a identificação da visão dos alunos em relação aos cursos oferecidos pela 
Instituição e consequentemente a elaboração de planos de melhorias para a Plataforma Educacional. 
Possibilitou ainda análise pelo viés da Teoria das Representações Sociais. 

Verificou-se que a maioria dos pesquisados é do gênero feminino, fato que reforça que a EAD possibilita 
maior flexibilidade de tempo e espaço, além de valor acessível, já que a maioria não tem rendimento maior 
do que três salários mínimos e ainda colaboram com a renda familiar. Obteve-se também que a maioria 
dos alunos são do curso de Pedagogia, fato que também configura a participação feminina.  
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Sobre a análise qualitativa sabe-se que os alunos representam o curso como relevante para a formação 
profissional e inserção no mercado de trabalho, aqui exemplificado pelas escolas. Manifestam ainda o 
desejo de formação para realização de um sonho ou pela necessidade profissional. Reiteram ainda a 
questão do compromisso social com a educação. Os alunos ainda ressaltam a importância de um agente 
mediador no processo de aprendizagem, o tutor. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho possibilitou conhecer as opiniões e expectativas de alunos de cursos EAD sobre a Plataforma 
Educacional, um ambiente de estudos, pelo qual os alunos acessam as disciplinas para estudo. Permitiu 
ainda uma análise das necessidades de estruturação para um processo de melhoria contínua. 

Os alunos respondentes são majoritariamente do gênero feminino e contribuem para a renda familiar. A 
escolha por um curso EAD é marcada pela questão do valor acessível e da flexibilidade. Representam a 
formação como aspecto importante para inserção no trabalho, nas escolas, como realização de um sonho 
ou comprometimento social, além da necessidade de formação para atuação no mercado de trabalho. 

Considera-se, por fim, que a pesquisa realizada permitiu conhecer a visão dos alunos e mapear as 
necessidades de ajuste ou revisão. Mostrou que os alunos tem a formação como algo relevante para o 
trabalho. Espera-se que a pesquisada possa contribuir para a comunidade científica na modalidade EAD 
ou pelo viés das Representações Sociais.  
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Capítulo 2 
Interação didática nos ambientes presencial na 
empresa e online para/como aprendizado de línguas e 
espaços de discursivização  

 

Vilmar do Nascimento Rocha 

 

Resumo: A pesquisa que resultaram nestes escritos tem como objetivo principal 

identificar como as TICs e as redes sociais podem ser utilizadas como ferramentas no 

processo de discursivização dos sujeitos (MATENCIO, 2001; COELHO, 2011; MODL, 

2015a; ROCHA, 2018). Especificamente, pretende-se detalhar as ações pautadas no uso 

das TICs e das redes sociais no ensino da língua inglesa, como língua estrangeira e ainda 

explanar acerca do uso da língua em situações oral e escrita dentro e fora do ambiente 

empresarial. As metodologias utilizadas foram a investigativa e qualitativa. A 

metodologia investigativa Gil (2002) propicia fundamentação e subsídio para o estudo. 

Já a pesquisa fundamentada na dialética qualitativa e de cunho etnográfico (MAGNANI, 

2009; MODL, 2015a) abrange a observação dos sujeitos e das suas relações e a análise 

do comportamento, ou da mudança dele, do sujeito analisado. Outra vertente 

metodológica destes escritos se baseia na pesquisa-ação (TRIPP, 2015), uma vez que o 

pesquisador se faz como professor regente de todo o processo. Abrange um referencial 

teórico que socializa a ideias de pensadores sobre a temática. Concluiu-se que as 

ferramentas de TICs e as redes sociais formam comunidades de práticas que a 

discursivização dos sujeitos e que auxiliam substancialmente no aprendizado da língua 

inglesa, como língua estrangeira nos diversos contextos, inclusive, no empresarial.  

 

Palavras chave: Interação didática, TICs, Redes sociais, Aprendizado de línguas. 
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1.INTRODUÇÃO 

Pensamos na sala de aula como mais um dos espaços interacionais de discursivizações do sujeito e que 
esses processos acontecem através das interações didáticas e das relações interacionais e interativas 
(MATENCIO, 2001; COELHO, 2011; MODL, 2015a; ROCHA, 2018) 

Por sua vez, as Tecnologias da Informação e Comunicação, doravante TICs, e as redes sociais estão 
presentes na vida dos sujeitos para o desenvolvimento das suas atividades. Logo, essas tecnologias podem 
e devem ser utilizadas como ferramentas de ensino e aprendizagem nos mais diversos contextos. 

Em uma outra vertente, notamos que a cada dia, cresce nas empresas a exigência do domínio do inglês no 
momento de se selecionar candidatos. Aqueles que já têm sua posição na empresa também são 
pressionados a aprender o idioma. 

Os profissionais que lidam com tecnologia, seja no desenvolvimento ou na aplicação desses recursos, são 
os que mais precisam do inglês como ferramenta de trabalho. Em parte, em razão do papel dos Estados 
Unidos na criação e desenvolvimento de novas tecnologias, em parte pelo fato de o inglês ser a língua mais 
internacionalmente disseminada, é justamente nesse idioma que são trocadas informações, escritos 
manuais e divulgadas as pesquisas. 

Por isso, este estudo pretende principalmente identificar como as TICs e as redes sociais podem ser 
utilizadas como ferramentas no processo discursivização dos sujeitos. Especificamente, pretende-se 
detalhar as ações pautadas no uso das TICs e das redes sociais no ensino da língua inglesa, como língua 
estrangeira e ainda explanar acerca do uso da língua em situações oral e escrita dentro e fora do ambiente 
empresarial. 

Ressaltamos que o tema reveste-se de extrema relevância uma vez que é notado o surgimento de um 
sujeito discursivo, oriundo de um contexto industrial e que perpassa os muros da empresa para a sua 
formação intelectual em sala de aula, que possibilita assim o letramento desse sujeito, através de 
ferramentas tecnológicas disponíveis e desenvolvidas na contemporaneidade e que estão fortemente 
presentes nos diversos contextos da sociedade 

Então, em uma avaliação das atividades corriqueiras desenvolvidas no cotidiano e para fins educacionais, 
é desejável ter domínio do uso dos mais variados dispositivos tecnológicos, como o computador, celulares 
(smartphones, normalmente), tablets, em ambientes como e-mails, redes sociais, wikis, SMS, WhatsApp, 
blogs, entre outros;  

É saber avaliar a credibilidade de informações encontradas. Guiar-se por informações apresentadas junto 
a vídeos, animações, ícones, sons, cores, emoticons e produzir textos contendo estes elementos; É saber 
clicar, utilizar a barra de rolagem lateral, executar comandos de recortar, copiar e colar, clicar e arrastar, 
ou seja, é preciso intimidade com edição de textos e imagens (COSCARELLI e RIBEIRO, 2005; DIAS, 2008; 
RIBEIRO; NOVAIS, 2013). 

A contribuição para a organização, objeto do presente estudo, baseia-se na evolução cognitiva dos 
aprendizes e na experiência do ensino colaborativo, o que pode estimular a colaboratividade também nas 
outras atividades da empresa, tendo em vista a vivência que aqui e discorre. 

Apresenta um referencial teórico acerca da temática proposta fundamentados principalmente em 
Coscarelli (2002 e 2005), Matencio (2001), Magnani (2009), Modl (2015a), Rocha (2018), Paiva (2010 e 
2015); Primo (2000) e Wenger (1998). As metodologias utilizadas são a investigativa, visto que propicia 
fundamentação e subsídio para a pesquisa e socializa a ideias de pensadores sobre a temática e qualitativa, 
em uma perspectiva etnográfica, uma vez que houve a observação dos sujeitos pesquisados. Outra 
vertente metodológica destes escritos se baseia na pesquisa-ação, uma vez que o pesquisador se faz como 
professor regente de todo o processo. 

Por fim, indagamos como as TICs e as redes sociais podem ser utilizadas como ferramentas no processo 
discursivização dos sujeitos; quais as ações pautadas no uso das TICs e das redes sociais que subsidiam o 
ensino da língua inglesa, como língua estrangeira e de que forma se dá o uso da língua em situações oral e 
escrita dentro e fora do ambiente empresarial? 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

A sala de aula que é um microcosmos da sociedade e se faz em mais um local onde o sujeito se constrói em 
sujeito discursivo, visto que para Modl (2015a, p.1) é o “contexto interacional e institucional de formação 
de sujeitos de linguagem”. Matencio (2001, p. 78) ainda explica que nesse microcosmos há a interação 
social, que consiste em “um evento de interação é o ponto de articulação entre o sujeito e o social, [...] o 
lugar da (re)construção da realidade subjetiva o social.”  

Logo, acreditamos que esse processo de construção se dará através do desenvolvimento e do crescimento 
cognitivo do sujeito, que podem ser acentuados através das relações interacionais no ambiente em que se 
pretende estudar. Dessa forma, as relações interacionais são aquelas evidenciadas entre sujeitos 
interlocutores que figuram um dado evento interacional. As relações são da ordem do sujeito discursivo, 
embora possam esbarrar na empiria (MATENCIO, 2001; MODL, 2015ª, ROCHA, 2018). 

A fim de se esclarecer, discorremos que notamos no sujeito empírico traços da cultura em que carrega, ou 
seja, ele é embebecido daquilo que o ambiente ao seu entorno o evidenciou e que se manifesta em suas 
habilidades bioficopsicológicas. O sujeito empírico pode ser fruto de uma Psicologia Cultural na 
perspectiva de Bruner (1996, p. 72-73) que “reflete determinadas tendências humanas reforçadas (tal 
como considerar que as pessoas agem normalmente sob o seu próprio controle), mas refletem também 
umas certas crenças culturais profundamente arraigadas acerca da ‘mente’”.  

Já acerca do sujeito discursivo, Matencio (2001) e Modl (2015a) concordam que se trata de uma posição 
assumida social e discursivamente. As autoras lembram também que uma posição sujeito para a Análise 
do Discurso francesa que requer verbalização ou silêncio, se trata do lugar assumido internacionalmente e 
interativamente. 

Os processos de ensino-aprendizagem proporcionam a transformação que ocorrem nesses discentes 
durante todo o processo, visto que os traços de cultura que esse sujeito carrega são modificados 
(MATENCIO, 2001 e MODL, 2015a). 

A respeito das relações interativas, as autoras advogam que são “relações estabelecidas entre segmentos 
de um texto, seja ele oral ou escrito, por um interlocutor. Vincula-se necessariamente à referenciação”. 
(MATENCIO, 2001; MODL, 2015a). As TICs e as redes sociais, aplicadas em um contexto de sala de aula, 
seja presencial ou de Educação a Distancia (EaD), ou ainda nequela mediada por tecnologia, doravante 
EaD, o discente se relacionará interativamente com o computador e com outras ferramentas de tecnologia 
e essa interação, por conseguinte, apresentará um cunho hipertextual.  

Nessa vertente, lembramos que o hipertexto é um texto que traz conexões, chamadas links, com outros 
textos que, por sua vez, se conectam a outros, e assim por diante, formando uma grande rede de textos. 
(COSCARELLI, 2002, p.71).  

Os conceitos de navegação diretamente ligados à leitura de hipertexto aparecem fundamentos em Chartier 
(1998) e Lévy (1993) citados por Ribeiro (2005). Lévy (1993) trata os hipertextos como dispositivos 
lógicos, classificatórios e espaciais sustentados uns nos outros no interior de uma estrutura 
administravelmente sistemática, de acesso não linear e seletivo e exemplifica usando as páginas de títulos, 
sumários notas e referências cruzadas. 

Paiva (2010) ainda lembra das ações que podem ser gerenciadas, através de resursos via web no intuito de 
se ter uma aprendizagem de forma colaborativa pelos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Com o advento da internet, surgiram aplicações, na web, para gerenciamento de 
atividades educacionais guiadas pela metáfora da participação que podem 
contribuir para a aprendizagem colaborativa. Os ambientes virtuais de 
aprendizagem oferecem espaços virtuais ideais para que os alunos possam se 
reunir, compartilhar, colaborar e aprender juntos. (PAIVA, 2010) 

Na perspectiva de exigências do Ministério da Educação, no que tange o ensino através de tecnologias, a 
qual é abrangida a sala de aula EaD e o uso das ferramentas de TICs, Paiva (2013, p. 211) esclarece que 
“nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), as novas tecnologias são abordadas na 
perspectiva dos letramentos, multiletramentos, multimodalidade e hipertextualidade. Esse documento nos 
remete ao Proinfo, projeto de difusão da tecnologia e de inclusão digital”. 
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Especificamente acerca da modalidade de EaD, a priori, oferece em seu escopo a flexibilidade de horário e 
a situação em que o professor e o aluno estão geograficamente distantes e que se utiliza dos recursos 
tecnológicos para tal atividade. Na história recente, observa-se que a popularização da EaD se deu com a 
institucionalização da Universidade Aberta no mundo anglo-saxão.  

Logo, “as teorias e conceitos [...] foram desenvolvidos a partir da segunda metade do século passado e 
possuem estreita relação com a comunicação de massa” (FRANCO, 2014, p. 24). Ocorre que nos anos de 
1990, a EaD entra em grande evidência no país, tanto do poder público, quanto da inciativa privada e isso 
somente foi possível devido a democratização do acesso à internet. 

De fato, aquele educando que se depara com o ensino através das TICs e das redes sociais desenvolvem 
um aspecto autônomo no processo de ensino e apredizagem, o que inclui o ensino de línguas, seja ela 
vernácula ou estrangeira. 

Paiva (2005), por exemplo, para quem a aprendizagem de línguas e o 
desenvolvimento da autonomia são sistemas complexos adaptativos, ressalta 
que a relação de reciprocidade do desenvolvimento cognitivo e das interações 
sociais encontradas emVygotsky conta com um caráter de não linearidade, um 
dos aspectos fundamentais da Complexidade. (BRAGA, 2010, p. 87) 

Dessa forma, há uma relação interativa evidenciada durante a(s) aula(s) que contém o suporte das TICs e 
das redes sociais, visto que a “relação envolve três elementos inter-relacionados: os participantes, a 
relação e o contexto”. (PRIMO, 2000, p.5). 

As respostas dos educandos para as atividades não se limitam ao estímulo resposta, em uma perspectiva 
de interação reativa (PRIMO, 2000), mas sim, em uma possibilidade de construção de conhecimento pluri 
e multi dentro de uma perspectiva proposta, o que caracteriza, de fato, a interatividade. 

Portanto, para Williams, a questão da interatividade deveria abarcar a 
possibilidade de reposta autônoma, criativa e não prevista da audiência. Dessa 
forma, poderia se chegar a um novo estágio onde as figuras dos pólos emissor e 
receptor seriam substituídas pela “idéia mais estimulante” de agentes 
intercomunicadores. (PRIMO, 2000, p.6, grifos do autor) 

Ainda para Primo (2000, p.7) 

[...] a interação mútua, para que se possa além de se desenvolver o campo 
teórico sobre o tema, inspirar sistemas informáticos que permitam uma 
interação criativa, aberta, de verdadeiras trocas, em que todos os agentes 
possam experimentar uma evolução de si na relação e da relação propriamente 
dita. 

Logo, as interações ocorridas em redes sociais ou aplicativos se caracterizam em comunidades de práticas, 
baseadas nos conceitos de Wenger (1998) que defende que “uma comunidade de prática é uma intrínseca 
condição para a existência de conhecimento, não apenas porque ela providencia um suporte interpretativo 
necessário para dar sentido à sua herança.” 

O autor ainda advoga que “a participação na prática cultural na qual qualquer conhecimento ocorre é um 
princípio epistemológico de aprendizagem. A estrutura social de sua prática, suas relações de poder, e 
suas condições para legitimação definem possibilidades para a aprendizagem”. (WENGER, 1998). 

Em suma e retomando a ideia de que a sala de aula é o microcosmos é mais um espaço de discursivização 
dos sujeitos, essas comunidades de prática também se farão nesses ambientes de interação, visto que o 
processo cognitivo pode acontecer nas redes sociais e através das ferramentas de TICs. 

O primeiro uso conhecido da expressão “comunidade de prática” é atribuído 
aos pesquisadores sociais Lave e Wenger (1991), que as definem como 
organizações informais naturalmente formadas entre praticantes de dentro e 
de fora das fronteiras de organizações formais. Foram eles que cunharam a 
expressão community of practice para descrevê-las (Lave e Wenger, 1991; Yi, 
2002:105; Wenger, 2007:161). (MOURA, 2009, p. 329) 

  



Educação no Século XXI - Volume 36 - Tecnologia 

 
 

 
 

19 

Acerca do processo de avaliação, destacamos, na pesquisa que geraram estes escritos, a diagnóstica e a 
formativa. “A avaliação torna-se formativa na medida em que se inscreve em um projeto educativo 
específico, o de favorecer o desenvolvimento daquele que aprende, deixando de lado qualquer outra 
preocupação”. HADJI (2001). 

Por fim e por mais natural que possa parecer, incorporar essas formas de aprendizagem ainda objetiva 
“quebrar medos e resistências e despertar curiosidades, abrindo novas janelas” (COSCARELLI, 2009). Esta 
é uma clara referência aos desafios impostos por esse novo modelo educacional. 

 

3.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As metodologias utilizadas foram a investigativa e qualitativa. A metodologia investigativa propicia 
fundamentação e subsídio para o estudo. Essa metodologia é fundamenta em Gil (2002, p. 44-45), que 
afirma que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos”. 

Já, a pesquisa é qualitativa, de cunho etnográfico, visto que houve a observação dos sujeitos e das suas 
relações. Magnani (2009, p.133) afirma que “o ponto de partida é que não se pode separar etnografia nem 
das escolhas teóricas no interior da disciplina, nem da particularidade dos objetos de estudo que impõem 
estratégias de aproximação com a população estudada e no trato com os interlocutores”. 

Modl (2015, p.4) ainda advoga que “a etnografia é tomada como lógica de investigação que oferece 
preciosos parâmetros para construções, descrições e explicações do corpus”.  

A ideia central da pesquisa qualitativa está fundamentada na seguinte perspectiva:  

Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha adequada 
de métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de 
diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas 
pesquisas como parte do processo de produção de conhecimento; e na 
variedade de abordagens e métodos” (FLICK, 2009, p. 23) 

Flick (2009, p.29) ainda completa que “a pesquisa qualitativa, em seus avanços teóricos e metodológicos e 
em sua prática de pesquisa, encontra-se definida por uma estrutura explícita de escolas que influenciam 
de maneira diversa o debate geral”. Em suma, esse tipo de pesquisa permite que se levante dados 
suficientes para o estímulo de um debate rico e proveitoso. 

Outra vertente metodológica destes escritos se baseia na pesquisa-ação, a qual é tratada por Tripp (2005, 
p. 445), visto que o pesquisador se faz como professor regente de todo o processo. O autor afima que “a 
pesquisa-ação educacional é [...] uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores 
de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 
aprendizado de seus alunos”. 

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto Idiomas para Indústria – Inglês Básico e Conversação foi desenvolvido na em uma indústria de 
mineração em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado da Bahia, que já está na região há dezessete 
anos. A proposta foi ensinar inglês a uma turma de trinta colaboradores que trabalham na área 
administrativa.  

Trata-se, portanto, de um grupo misto de profissionais que já dominam o inglês e outros que precisariam 
aprender o inglês como língua estrangeira. Portanto, o curso foi destinado aos gerentes, engenheiros e 
encarregados. Esse público é do nível intermediário, ou seja, entendem razoavelmente e falam com 
dificuldade o idioma. 

Há também os jovens aprendizes que são ouvintes. Esse público é do nível básico e raramente entendem 
as expressões em inglês, contudo conseguem captar parcialmente com o auxílio da linguagem gestual e 
com a ajuda dos elementos paralinguísticos, conforme advoga Bakhtin (1999). Há, portanto, certa 
dificuldade pela maioria em expressar-se em inglês. 
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Em um intervalo de 1 a 5, a seguir, o diagnóstico: 

 

Tabela 1: Avaliação Diagnóstica 

Partícipes Ouvintes 

Writting: 2 
Reading: 3 
Speaking: 2 
Listening: 3 

Writting: 1 
Reading: 1 
Speaking: 1 
Listening: 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Há ainda, muito poucos que sabem falar inglês e que é conseguido travar um diálogo contínuo e o 
entendimento das aulas, por eles, é de modo facilitado, contudo as saudações estão bem fixadas nos 
alunos, visto os diálogos diários e repetidos que acontecem no início e no fim da aula. 

Por isso, em todas as aulas, para a explanação e entendimento, foi sempre mesclado o português e o inglês, 
com alguns momentos de tradução literal. 

O trabalho foi elaborado em três módulos com carga horária de trinta horas cada módulo, perfazendo um 
total de noventa horas aulas. No primeiro módulo, foram utilizadas aulas expositivas com leituras e 
atividades escritas a partir de material impresso, dinâmicas de grupo, exibição áudio e vídeos. Nos 
módulos seguintes, além das aulas presenciais com atividade de leitura e escrita houve uso das TICs e das 
redes sociais 

As TICs e as redes sociais foram de modo a se utilizar ferramentas síncronas e assíncronas, que 
possibilitam o a interação mútua (Primo, 2000) entre professor – aluno, aluno – aluno e aluno – conteúdo. 
Essas ferramentas foram:  

 síncronas - Skype, whatsapp e blog;  

 assíncronas: Whatsapp, facebook, e-mail e blog. 

Com as ferramentas assíncronas Whatsapp e Facebook foi possível criar uma Comunidade de Prática, 
baseados nos conceitos de Wenger (1998). Essas ferramentas foram pautadas em domínio, comunidade e 
interesse, conforme trata o autor. 

Com o app Whatsapp, criou-se um grupo, onde o professor estimula conversas em inglês e os alunos 
respondem e tiram dúvidas. Houve a interação da turma extraclasse e ela acontecia em qualquer momento 
do dia ou da noite. 

Na rede social Facebook, criou-se uma comunidade privada, onde o professor faz postagens de conteúdos 
interessantes a fim de que os alunos possam visualizar, curtir e comentar, coforme mostra a figura a 
seguir. O Facebook se faz em um ambiente virtual totalmente conhecido dos alunos, visto o grande acesso 
a essa rede social. 
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Figura 1: Imagem da rede social Facebook para as aulas de inglês 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O e-mail foi utilizado bem no início do curso para que os alunos relatassem as primeiras impressões deles 
sobre o curso e as expectativas desses educando acerca do que vinha pela frente. Já o blog foi utilizado em 
um momento posterior ao uso da ferramenta Skype, durante a aula de um dos professores convidados. 

Na fase de professores convidados, o que caracteriza o ensino na modalidade EaD ou o ensino mediado 
por tecnologia, ocorreu a intervenção, através de aceitação voluntária, de dois professores convidados em 
momentos distintos para a explanação de temas específicos da língua inglesa, utilizando-se de TICs, além 
das redes sociais. 

O professor convidado é autor da sua própria prática. Por isso e apenas em um sentido direcionador, 
recomendamos que a aula fosse com introduções explicativas em inglês e com finalizações em português 
para que se tivesse a certeza do entendimento. Recomendamos também a consulta em tempo real aos 
alunos se há o entendimento daquilo que se expõe, visto que a conexão foi ao vivo e interativa, através do 
software de live streaming. 

A Aula 1, teve a participação da professora 1 e o tema foi WH Questions e as interações didáticas se deram, 
conforme mostra a tabela 2, a seguir. 

 
Tabela 2: Interação didática na aula 1 

Tipos de interação Síncrona Assíncrona 

professor- aluno; 
aluno - aluno; 
aluno – conteúdo, 
síncrono e assíncrono. 

A atividade foi desenvolvida do skype, blog e 
e-mail. 
Há a socialização, em tempo real, do 
conteúdo e a leitura das produções dos 
alunos via Skype. 
Em seguida, os alunos responderam a 
atividade no blog do professor e receberam 
o feedback pelo blog e pelo e-mail. 
Há a socilialização das fotos por whatsapp. 
Ferramenta: Skype; Blog; E-mail; Whatsapp. 

Transcrição dos textos 
produzidos no blog; Feedback 
do professor convidado aos 
alunos no próprio blog e por e-
mail. Ferramenta: Blog; E-mail. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O professor regente solicitou que antes do início da aula, os alunos se apresentassem à professora 1 
(introducing yourself). Logo, cada aluno se levantou e foi até o notebook posicionado estrategicamente na 
sala e se apresentou à professora, usando expressões como: Nice to meet you; My name is..., I’m 
(occupation); 

Em seguida, houve o compartilhamento do conteúdo do blog (via compartilhamento do desktop – recurso 
do Skype), contendo a aula temática WH Questions. Após a explicação do conteúdo, chegou o momento dos 
exercícios. 

A seguinte imagem abaixo foi socializada: 

 

Figura 2: Imagem socializada na aula 1 

Fonte: https://mirellenascimentoealteacher.wordpress.com/2015/04/29/wh-questions/ 

 

A fim de que os alunos desenvolvessem, em duplas, a sua produção escrita, apresentou-se as perguntas a 
seguir:  

 

Tabela 3: Perguntas da aula 1 

Who is this person in red? (profession)? / Where does he work? / What is he doing? / When does he work? / 
Why is he working now? / Which hotel does he work for? (give an example from your city) / How does he like 
his job? 

Fontes: Dados da pesquisa 

 

As duplas então redigiram as suas respostas em sala de aula, e de forma voluntária socializaram oralmente 
suas produções para que a professora 1 pudesse fazer comentários em tempo real. Os alunos então, 
transcreveram as respostas no blog da professora e ela publicou a versão final, já corrigida. Os alunos e o 
professor regente receberam cópias nos seus e-mails. 

Em seguida, a professora 1 solicitou que os alunos, agora em formação de novas duplas, escolhessem fotos 
do acervo pessoal e as enviassem no grupo do Whatsapp da turma, no qual a professora 1 já fazia parte; e 
então escrever três WH questions e as respectivas respostas sobre a imagem. 

A professora, randomicamente, compartilhou, no telão, as fotos enviadas pelos alunos. A cada foto 
apresentada, a dupla correspondente se levantava e se dirigia à frente da classe para apresentar as 
questões e respostas. 

Neste processo, os alunos puderam usar dicionários online nos smartphones o tempo todo. Os professores 
(presencial regente e via Skype) também estavam à disposição para esclarecer eventuais dúvidas com a 
estrutura, já que nenhum tempo verbal estava restrito.  

  



Educação no Século XXI - Volume 36 - Tecnologia 

 
 

 
 

23 

A aula 2 teve a temática Phrasal Verbs e foi ministrada pelo professor 2: 

 
Tabela 4: Tipos te interação da aula 2 

Tipos de interação Síncrona Assíncrona 

professor – aluno; 
aluno – conteúdo; 
síncrono e assíncrono. 

A atividade foi desenvolvida no Skype e Padlet. 
Há a socialização, em tempo real, do conteúdo e a 
aplicação de um joguinho, também em tempo 
real, acerca do conteúdo Phrasal Verbs. 
Tecnologia: Skype; Power Point. 

Respostas dos alunos ao exercício 
proposto; 
Feedback do professor no próprio 
mural. 
Tecnologia: Padlet. 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Novamente, o professor regente solicitou que antes do início da aula, os alunos se apresentassem ao 
professor 2 (introducing yourself). O professor 2 então iniciou a aula com compartilhamento de conteúdo 
do Power Point que abordou a temática Phrasal Verbs. 

Depois da socialização do conteúdo, o professor mostrou um quadro repleto de imagens para que os 
alunos, de forma voluntária, se levantassem e fossem até o telão que que escolhessem uma figura e 
formassem uma frase com o Pharal Verb que se aplicaria à aquela imagem.  

Os alunos se divertiam, enquanto eram desafiados a pensar acerca da temática discutida. Notamos, neste 
momento, um ambiente completamente descontraído e amistoso e uma natural evolução do processo de 
amadurecimento cognitivo desses alunos. 

Finalizada a aula, o exercício foi aplicado via ferramenta Padlet. O professor postou um texto recheado de 
Phrasal Verbs para que os alunos, no próprio mural, pudessem elaborar as suas frases escolhendo três 
Phrasal Verbs do texto. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face ao que foi analisado e vivenciado, notamos que as aulas via Skype foram motivadas no sentido de se 
incentivar a colaboração na construção do conhecimento, visto que os alunos puderam ter contato com 
professores de outras localidades e vivenciaram uma experiência diferente através da prática da EaD e 
medidada por tecnologia. Em suma, trata-se da agregação de valor ao curso em busca da construção do 
conhecimento por meios interativos e colaborativos. 

A vivência com outros professores possibilitou que os alunos tivessem a contribuição, na perspectiva de 
outros profissionais da área. Os exercícios através do blog, do e-mail e do Padlet possibilitaram que os 
discentes conhecessem ferramentas que podem ser utilizadas para o ensino de línguas, seja ela vernácula 
ou adicional.  

Percebemos que a desinibição dos alunos ao se apresentaram para os professores convidados, em inglês, 
ou seja, foi uma situação real com alguém totalmente alheio a eles e tendo que se comunicar no idioma 
estrangeiro.  

Através das redes sociais  do Facebook e no Whatsapp, conseguimos compartilhar dicas acerca do idioma 
de forma rápida e informal, longe do ambiente presencial da empresa. As relações ficaram estreitas e o 
conhecimento se construiu de forma amistosa e prazerosa. 

Para as atividades propostas, consideramos a avaliação formativa, baseada nos conceitos de Hadji (2001), 
a mais apropriada por ser esta de natureza processual e contínua. Os estudantes são avaliados 
considerando sua efetiva participação em todas as atividades e nas suas respectivas etapas, contemplando 
assim, uma análise da abordagem das quatro habilidades linguísticas (listening, reading, writing e 
speaking) ao longo dos trabalhos sugeridos.  

Além de serem avaliados, os mesmos também puderam analisar e socializar as suas opiniões acerca das 
ferramentas utilizadas, considerando as possibilidades e dificuldades de uso. 
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Fica provado então, que as TICs e as redes sociais contribuem positivamente para o processo do Ensino e 
Aprendizagem da Língua Inglesa como L.E. O professor deve se colocar no papel de guide to side no evento 
de interação didática, adaptar as suas práticas para a boa aplicação das ferramentas e ambientes para que 
se possibilite a discursivização dos sujeitos. 

Por fim, é fato que outras ferramentas ainda podem ajudar nesse processo. Cada uma deve ser aplicada de 
acordo com o propósito do curso, a expectiva dos alunos a metodologia do professor no sentido de 
sistematizar o ensino de aprendizagem de línguas. 
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Capítulo 3 
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Resumo. Este artigo apresenta uma proposta de aplicação da Sala de Aula Invertida nas 

aulas de cursos superiores de Computação, especialmente nas disciplinas que envolvem 

Lógica de Programação e Programação de Computadores na modalidade de Educação a 

Distância. Tendo-se em vista a necessidade de que os processos de ensino e de 

aprendizagem sejam mais ativos, a metodologia da sala de aula invertida, aliada à 

Aprendizagem Baseada em Problemas, pode trazer benefícios aos alunos e professores, 

estimulando os alunos a construírem o conhecimento e a aprenderem a aprender. 

 

Palavras-Chave: Sala de Aula Invertida, Lógica de Programação, Educação a Distância 
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1. INTRODUÇÃO 

A Sala de Aula Invertida – ou Flipped Classroom – é uma metodologia ativa, que visa explorar menos aulas 
expositivas como ferramenta utilizada nos processos de ensino e de aprendizagem. Segundo esta 
metodologia, os alunos devem estudar os conteúdos em casa e irem à escola ou universidade para 
encontrar professores e colegas para esclarecer dúvidas, fazer exercícios, trabalhos em grupo e avaliações. 
Os encontros presenciais podem ser utilizados, também, para fortalecer a relação entre os estudantes e 
entre os estudantes e o professor. Nesta proposta, a “lição de casa” é feita em sala de aula e a aula é “dada 
em casa”. Esta metodologia tem sido empregada em inúmeras universidades, tais como Harvard, Yale e 
Stanford, entre outras (ESCOLA DA INTELIGÊNCIA, 2018; PAIVA, 2016). No caso da EaD (Educação a 
Distância) em que os encontros presenciais são reduzidos, esta metodologia pode ser amplamente 
utilizada. Ao invés dos alunos de cursos na modalidade de EaD irem aos polos de apoio presencial para 
assistirem aulas (algumas vezes são aulas on-line, ministradas por professores por meio de 
videoconferência), os mesmos podem ir aos polos para encontrarem seus colegas e tutores, interagir e 
desenvolver a “lição de casa”. 

Nesta metodologia nem todas as aulas precisam ser ministradas de forma invertida. Podem ser 
intercaladas aulas mais comuns, tais como aulas expositivas para introduzir conteúdos e conceitos com as 
aulas “flippadas” (termo utilizado para denominar as aulas invertidas) (SCHMITZ, 2016). 

Esta metodologia coloca o aluno como protagonista, ou seja, como sujeito ativo no processo de construção 
do conhecimento. Esta não é uma ideia nova, pois a participação mais ativa dos alunos nos processos de 
ensino e de aprendizagem faz parte da teoria construtivista de Piaget: o aluno como sujeito na construção 
do conhecimento (FRANCO, 2004). 

Para tanto, o aluno precisa ter acesso prévio ao conteúdo, por meio de diferentes materiais didáticos, tais 
como videoaulas por exemplo. Estes materiais didáticos podem ser disponibilizados por meio de AVAs 
(Ambientes Virtuais de Aprendizagem), que facilitam o acesso dos alunos por meio da Internet 
(ESPÍNDOLA, 2016). 

O docente precisa atuar como mediador entre o estudante e o conhecimento e não mais como apenas um 
expositor do conteúdo. O professor não precisa ser o detentor único do conhecimento, que passa a ser 
construído pelo grupo. Neste contexto, o aluno aprende de forma mais autônoma, aprende a aprender 
(SPITZCOVSKY, 2018). Devido à velocidade das informações, precisamos aprender todos os dias. Assim, 
aprender a aprender é um aspecto muito importante na sociedade do conhecimento.  

Durante os horários presenciais das aulas, que efetivamente ocorrerão na instituição de ensino ou nos 
polos de apoio presencial (no caso da modalidade de EaD), os professores e/ou tutores podem trabalhar 
com projetos, experimentos, discussões, simulações, jogos, gamificação, estudos de caso ou com a 
resolução de problemas – Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem Based Learning (PBL), 
por exemplo. Os estudos de caso e outros exercícios e atividades podem ser desenvolvidos em grupo, 
estimulando que os alunos participem de grupos colaborativos (RAMAL, 2015). 

Quando se trata de estudar programação de computadores, verifica-se que os processos de ensino e de 
aprendizagem de computação não são de conhecimento geral da população, já que estes conteúdos não 
são estudados no Ensino Básico e Fundamental. Quando os alunos ingressam no Ensino Superior, na área 
de Informática, os mesmos se deparam com a Lógica de Programação e chega-se a um momento crítico, 
gerando um alto índice de desistências. A lógica de programação, bem como o estudo de linguagens de 
programação, exige um esforço real e o nível de dificuldade empregado é alto. Estudar a área de 
programação de computadores é um dos requisitos fundamentais para os cursos de Computação 
(PEREIRA et al,. 2004 citados por SOUZA; SILVEIRA; PARREIRA, 2018). 

Uma das metodologias que pode ser aplicada no ensino de programação é a ABP. Desta forma, os alunos 
são desafiados a resolver problemas, utilizando seus conhecimentos na área de lógica de programação. No 
Curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ministrado na 
modalidade de EaD no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB), esta metodologia é aplicada nas 
disciplinas da área e programação, tais como as de Introdução a Algoritmos e Linguagem de Programação 
I e II (PARREIRA et al., 2017). 

Neste contexto, este artigo discute a relação entre a Sala de Aula Invertida, a Educação a Distância (EaD) e 
o ensino de programação de computadores por meio da metodologia da ABP. 

Nas áreas envolvendo as Ciências Exatas e Engenharias (foco deste artigo) constata-se que, um dos 
maiores problemas existentes nos cursos superiores, envolve a falta de formação pedagógica do seu corpo 
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docente. A maioria dos professores que atua nesta área possui experiência profissional e pós-graduação, 
habilitando-os ao exercício da docência. Entretanto, muitos não possuem nenhum tipo de formação 
pedagógica, que os habilitem a atuar adequadamente em sala de aula. Na maioria das vezes, suas 
atividades em sala de aula baseiam-se em estilos de seus ex-professores, ou seja, o professor aplica com 
seus alunos o estilo de aula de um professor com o qual se identificou durante sua graduação e/ou pós-
graduação (PIMENTA; ANASTASIOU, 2008). Grillo (2006) coloca que  

“é frequente o professor orientar-se pela memória afetiva e procurar reproduzir 
ou evitar desempenhos conhecidos por ele enquanto aluno, ou, já como 
professor, imitar algum colega que o influenciou. Nesse sentido, visualiza-se o 
professor como um especialista (...), na ideia de que para ensinar basta ter 
domínio do conteúdo. Como especialista, o professor julga possuir um 
conhecimento pronto, acabado, existente no exterior do sujeito que aprende. O 
ensino, então, tem só uma modalidade: dar aula, transmitindo-se ao aluno esse 
conhecimento” (p. 62).  

Estas informações estão baseadas na vivência em ambientes universitários, por mais de duas décadas, e na 
atuação em gestão acadêmica de cursos superiores, em diferentes Instituições de Ensino Superior e, 
também, embasadas em trabalhos de autores como Cachapuz (2001) e Zabalza (2004).  

Zabalza (2004) coloca que  

“conhecer bem a própria disciplina é uma condição fundamental, mas não é o 
suficiente. A capacidade intelectual do docente e a forma como abordará os 
conteúdos são muito distintas de como o especialista o faz. Esta é uma maneira 
de se aproximar dos conteúdos ou das atividades profissionais pensando em 
estratégias para fazer com que os alunos aprendam” (p. 111). 

Atualmente, com a expansão do Ensino Superior no Brasil e o aumento no número de pós-graduados, 
abriu-se um campo para a docência. Esta atividade – professor de Ensino Superior – precisa ser encarada 
como uma profissão, ou seja, além de atuar no mercado, com suas atividades profissionais ligadas a sua 
área de formação, o professor precisa ter conhecimentos de didática, avaliação, trabalho em grupo, 
utilização de tecnologias da informação e comunicação em sala de aula, entre outros, dentro do contexto 
da Pedagogia Universitária. Outro ponto agravante envolve a massificação do ensino superior e a 
heterogeneidade dos alunos. Esta heterogeneidade está relacionada a diversas características, tais como 
capacidade intelectual, preparação acadêmica, motivação, expectativas, recursos financeiros, entre outras 
(ZABALZA, 2004).  

Neste contexto, acredita-se que a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem, que permitam 
aprimorar o trabalho docente, possam auxiliar o professor em suas atividades e beneficiar os alunos, 
aumentando a interação e a possibilidade de aprendizagem. 

Dentro do contexto atual, onde existe um maior envolvimento das empresas e dos empregadores na 
formação acadêmica, progressiva massificação e a consequente heterogeneização dos estudantes 
(ZABALZA, 2004), faz-se necessária uma forte ligação da teoria com a prática, permitindo uma integração 
entre o universo acadêmico e o mundo do trabalho. Estas questões também precisam estar envolvidas no 
processo de formação docente. A atuação docente precisa estar sintonizada com o mundo do trabalho, 
buscando aliar os estudos acadêmicos com as tecnologias utilizadas atualmente.  

A adoção de atividades interdisciplinares permite mostrar aos alunos que os assuntos da disciplina estão 
relacionados a outros temas da área. É preciso apresentar aos alunos em que contexto os conteúdos da 
disciplina poderão ser aplicados na vida profissional e como esta disciplina se relaciona com as demais 
disciplinas do currículo do curso. Neste sentido, o professor precisa atuar de forma específica (na sua 
disciplina) com uma visão generalista (o todo da profissão e do curso). Braga coloca que “... é necessário 
que o especialista adquira certa familiaridade com outra disciplina diferente da sua” (1999, p. 29). Para 
isso, o professor precisa conhecer o Projeto Pedagógico do Curso, onde está estabelecido o perfil do 
egresso que o curso se propõe a formar. Além disso, é preciso ter uma visão mais ampla da área de 
conhecimento do curso e suas oportunidades. A integração entre as diversas áreas envolve o contexto da 
interdisciplinaridade, que visa superar a fragmentação causada pela epistemologia positivista, que dividiu 
as ciências em muitas disciplinas, dificultando a compreensão da complexidade das experiências humanas 
e dos fenômenos da natureza. 

Braga coloca que  
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“(...) a avaliação mostra que os currículos permanecem fragmentários, que as 
disciplinas se mantêm independentes, que as intercomunicações desejadas e 
tidas como necessárias em alguns casos mostram-se impossíveis de serem 
percebidas pelos alunos, dificultando-lhes a realização de análises e sínteses 
quando se deparam com situações complexas, nas quais os variados 
conhecimentos devem concorrer seja para diagnosticar, planejar ou para outras 
capacidades exigidas” (1999, p. 20).  

Neste sentido, devem-se relacionar as atividades com o cotidiano da vida profissional, mostrando onde a 
teoria será empregada. Além disso, numa instituição de Ensino Superior, todas as atividades devem estar 
voltadas à integração do ensino, pesquisa e extensão, além da prática profissional, dentro de um princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, preconizado pelo MEC (FELIPPE; SILVEIRA, 
2008). 

A articulação teoria-prática encontra, na relação entre o ensino e o mundo do trabalho, sua forma 
principal de concretização. A prática, associada à teoria, deve estar presente durante todo o curso de 
graduação, permitindo que o acadêmico interprete ou traduza a teoria e aplique na sua própria prática, a 
partir de sua reflexão. Cowan (2002), coloca que a competência dos alunos é aumentada, particularmente, 
por métodos ativos de aprendizado que desenvolvam interesses, habilidades e experiências prévias dos 
aprendizes. Além disso, a capacidade de lidar com dificuldades é desenvolvida, encorajando os alunos a 
encontrarem soluções para problemas que identificaram pessoalmente. Fica clara a importância da 
existência de atividades práticas, que permitam que os alunos, alicerçados na teoria, possam colocar a 
“mão na massa”. O professor pode, visando estimular os alunos, iniciar uma atividade prática e, após a 
realização da mesma, apresentar a teoria que a embasa, inclusive identificando os problemas encontrados 
pelos alunos, muitas vezes por falta de conhecimento das teorias existentes sobre o tema. 

Pode-se aplicar o ciclo experimentar-refletir-generalizar-testar (Cowan, 2002). Os alunos são estimulados 
a experimentar uma atividade prática, refletir sobre os resultados da mesma, generalizar a solução 
encontrada para aplicá-la na solução de outros problemas semelhantes e testar esta generalização. Na área 
de ensino de algoritmos e programação (uma das áreas fundamentais da Educação em Informática), por 
exemplo, este ciclo pode ser utilizado de forma bastante adequada. Os alunos podem construir um 
algoritmo e/ou programa, verificar os resultados apresentados, generalizar a solução, ou seja, pensar em 
um algoritmo que possa ser aplicado nos mais variados casos e validar esta generalização em outros 
problemas apresentados. Além da área de algoritmos e programação, outras áreas também podem se 
utilizar deste ciclo que representa um modelo de como o aprendizado ocorre a partir da experiência 
(COWAN, 2002). 

Além de realizar diferentes atividades de avaliação (trabalhos práticos, provas, trabalhos de pesquisa, 
atividades em grupo, entre outras), o professor precisa reservar espaços de sala de aula para fornecer um 
feedback destas atividades aos alunos, apresentando os pontos positivos e as características que precisam 
ser melhoradas. A avaliação da aprendizagem deve ser um processo contínuo, cumulativo e gradativo, 
envolvendo situações de complexidade crescente, utilizando-se diferentes instrumentos. 

Devem-se avaliar, preferencialmente, as capacidades de alto nível. Ao invés de basear a avaliação 
acadêmica em memorização e transmissão de conhecimentos e competências pré-estabelecidas, deve-se 
reforçar a importância de que os acadêmicos adquiram outras capacidades mais complexas, tais como a 
capacidade de lidar com a informação e resolver problemas, criatividade, capacidade de planejamento e 
avaliação de processos, entre outras (ZABALZA, 2004). 

A atividade de ensinar envolve o ato de comunicação com um determinado grupo social, neste caso, uma 
turma de alunos. Um dos maiores obstáculos para o professor é motivar e manter a atenção destes alunos. 
Esta motivação não deve ser realizada somente a custo de notas – o quanto vale cada atividade na 
disciplina – ou a custo do autoritarismo – o professor é o senhor da sala de aula. É claro que uma das 
responsabilidades do professor é manter a ordem do espaço da sala de aula, para que os processos de 
ensino e de aprendizagem fluam de forma adequada. Entretanto, esta ordem pode ser obtida sem que seja 
necessário criar inúmeras regras ou manter um abismo entre professores e alunos. Santos (2004 citado 
por ENRICONE, 2006) coloca que, entre outras habilidades, um professor competente na área pedagógica 
precisa motivar os alunos e mobilizar sua atenção, manejar tensão e conflito, vencer obstáculos e 
compreender o ponto de vista do aluno. 

O professor deve criar um ambiente propício para que exista um diálogo. Uma aula extremamente 
tradicional, expositiva, não permite que os alunos exponham suas dúvidas. Muitos alunos não se sentem à 
vontade para realizar perguntas perante uma turma. É preciso estabelecer momentos em que o professor 
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possa ficar mais próximo dos alunos, acompanhando atividades práticas individuais ou em grupo, 
permitindo um acesso mais facilitado. Outra forma é disponibilizar um e-mail para responder perguntas. 
Claro, não basta disponibilizar os e-mails e não respondê-los. Todas as mensagens precisam de respostas.  

Muitos docentes acreditam que as bibliografias clássicas de uma determinada área são suficientes para 
seus alunos. Entretanto, alguns pesquisadores, tais como Demo (2004), colocam que o professor 
universitário não deve ser apenas um repetidor de conhecimentos, ou seja, deve construir conhecimento. 
Esta construção envolve, também, a elaboração de materiais didáticos próprios para suas disciplinas.  

“O sistema convencional de transmissão de informação por parte do professor, 
que parte dos estudos sobre livros-texto é, hoje em dia, superado: novos meios 
e novos recursos técnicos cumprem melhor que os professores essa função 
transmissora; ao contrário disso, torna-se necessário um papel mais ativo dos 
professores como orientadores e facilitadores da aprendizagem” (ZABALZA, 
2004, p. 63). 

A atividade docente é bastante complexa. O professor precisa dominar a área específica de sua disciplina e, 
também, características que envolvem comunicação, didática, trabalho em grupo, gerenciamento de 
conflitos, entre outras. Zabalza (2004) coloca que, além de conhecer os conteúdos os docentes devem ser 
capazes de: 1) analisar e resolver problemas; 2) analisar um tópico até detalhá-lo e torná-lo 
compreensível; 3) observar qual é a melhor maneira de se aproximar dos conteúdos e de abordá-los nas 
circunstâncias atuais; 4) selecionar as estratégias metodológicas adequadas e os recursos que maior 
impacto possam ter como facilitadores da aprendizagem; 5) organizar as ideias, a informação e as tarefas 
para os estudantes; 6) fazer com que o material que deve ser ensinado seja estimulante e interessante; 7) 
explicar o material de uma maneira clara; 8) deixar claro aos alunos o que se estudou, em que nível e por 
quê; 9) improvisar e se adaptar às novas demandas; 10) utilizar métodos de ensino e tarefas acadêmicas 
que exijam dos estudantes o envolvimento ativo na aprendizagem, assumindo responsabilidades e 
trabalhando cooperativamente; 11) centrar a disciplina nos conceitos-chave dos temas e nos erros 
conceituais dos estudantes antes da tentativa de dominar, a todo custo, todos os temas do programa; 12) 
ofertar um feedback de máxima qualidade aos estudantes sobre seus trabalhos. 

Uma das alternativas para se adquirir tais habilidades é participar de cursos e/ou seminários que 
abordem a temática da formação pedagógica. Atualmente, inúmeras Instituições de Ensino Superior 
realizam seminários de formação pedagógica, abordando diversos temas relacionados à Pedagogia 
Universitária. Estes seminários contam com palestras, oficinas, minicursos e debates sobre assuntos 
necessários à atuação docente. Como a maioria dos docentes não possui formação para assumir as 
atividades inerentes aos processos de ensino e aprendizagem, estes espaços podem propiciar a discussão 
de elementos teóricos e práticos relativos às teorias pedagógicas. A participação dos docentes nestes 
seminários é de extrema importância (FELIPPE; SILVEIRA, 2008). 

A docência universitária é uma atividade profissional complexa que requer uma formação específica. O 
docente deve manter-se constantemente atualizado, para desenvolver-se pessoalmente e 
profissionalmente, dentro de um processo que requer atualizações constantes (FELIPPE; SILVEIRA, 2008).  

“Ensinar é uma tarefa complexa na medida em que exige um conhecimento consistente acerca da 
disciplina ou das suas atividades, acerca da maneira como os estudantes aprendem, acerca do modo como 
serão conduzidos os recursos de ensino a fim de que se ajustem melhor às condições em que será 
realizado o trabalho, etc.” (ZABALZA, 2004, p. 111). 

 Saviani (1996) faz referência aos saberes que devem ser construídos pelos professores, em seu 
processo de formação inicial e continuada, e afirma que sendo o processo educativo um fenômeno 
complexo, os saberes envolvidos também o são. Conforme o autor, há cinco categorias de saberes, sendo 
elas o saber atitudinal, o saber crítico-contextual, os saberes específicos, o saber pedagógico e o saber 
didático curricular e, salienta que são esses os saberes que todo educador deve dominar, e desta forma, 
devem fazer parte do seu processo de formação. 

 

2. A SALA DE AULA INVERTIDA 

A Sala de Aula Invertida – ou Flipped Classroom – é uma metodologia ativa, que visa explorar menos aulas 
expositivas como ferramenta utilizada nos processos de ensino e de aprendizagem. Segundo esta 
metodologia, os alunos devem estudar os conteúdos em casa e irem à escola ou universidade para 
encontrar professores e colegas para esclarecer dúvidas, fazer exercícios, trabalhos em grupo e avaliações. 



Educação no Século XXI - Volume 36 - Tecnologia 

 
 

 
 

31 

Os encontros presenciais podem ser utilizados, também, para fortalecer a relação entre os estudantes e 
entre os estudantes e o professor. Nesta proposta, a “lição de casa” é feita em sala de aula e a aula é “dada 
em casa”. Esta metodologia tem sido empregada em inúmeras universidades, tais como Harvard, Yale e 
Stanford, entre outras (ESCOLA DA INTELIGÊNCIA, 2019; PAIVA, 2016). 

Nesta metodologia nem todas as aulas precisam ser ministradas de forma invertida. Podem ser 
intercaladas aulas mais comuns, tais como aula expositivas para introduzir conteúdos e conceitos com as 
aulas “flippadas” (termo utilizado para denominar as aulas invertidas) (SCHMITZ, 2016). 

Esta metodologia coloca o aluno como protagonista, ou seja, como sujeito ativo no processo de construção 
do conhecimento. Na abordagem construtivista (construtivismo), o aluno é visto como construtor do seu 
conhecimento, mas que está inserido em uma sociedade, em uma determinada cultura que contribuirá na 
determinação do seu saber (VYGOTSKY, 2007). A construção do conhecimento, que possibilita a 
aprendizagem, permite que os alunos assimilem novos conhecimentos, a partir de conceitos já conhecidos. 
Essa construção envolve interação, estudo, experiência e erro. Neste sentido, o processo de ensino e de 
aprendizagem não pode envolver meramente atividades repetitivas. O professor precisa estimular os 
alunos a desenvolverem sua criatividade e interagirem por meio de projetos. As TDICs (Tecnologias 
Digitais da Informação e da Comunicação) podem ser aliadas nessa questão, pois diferentes ferramentas 
computacionais podem ser utilizadas para apoiar o desenvolvimento de projetos. Podem ser utilizadas, 
por exemplo, ferramentas para elaborar apresentações, blogs, criação de grupos em redes sociais (tais 
como no Facebook), criação de cursos utilizando AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem), entre 
outras possibilidades. Utilizando estas ferramentas, além de construírem conhecimento sobre a área que 
será abordada, os alunos também construirão conhecimento acerca das ferramentas computacionais 
(SILVEIRA et al., 2019). 

Carretero (2002) diz que o construtivismo é  

“...a ideia que sustenta que o indivíduo (...) não é um mero produto do ambiente 
nem um simples resultado de suas disposições internas mas, sim, uma 
construção própria que vai se produzindo, dia a dia, como resultado da 
interação entre esses dois fatores. (...) segundo a posição construtivista, o 
conhecimento não é uma cópia da realidade mas, sim, uma construção do ser 
humano” (p. 10). 

 Esta afirmação deixa claro que o conhecimento é algo individual, ou seja, mesmo estudando sobre um 
mesmo conteúdo cada um de nós construirá o conhecimento sobre este conteúdo de forma diferente, são 
saberes diferentes. 

Para aplicar a metodologia da Sala de Aula Invertida, estimulando o protagonismo e a construção de 
conhecimento, o aluno precisa ter acesso prévio ao conteúdo, por meio de diferentes materiais didáticos, 
tais como vídeo-aulas por exemplo. Estes materiais didáticos podem ser disponibilizados por meio de 
AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem), que facilitam o acesso dos alunos por meio da Internet 
(ESPÍNDOLA, 2016). 

O docente precisa atuar como mediador entre o estudante e o conhecimento e não mais como apenas um 
expositor do conteúdo. O professor não precisa ser o detentor único do conhecimento, que passa a ser 
construído pelo grupo. O aluno aprende de forma mais autônoma, aprende a aprender (SPITZCOVSKY, 
2018). 

Durante os horários presenciais das aulas que efetivamente ocorrerão na instituição de ensino, os 
professores podem trabalhar com projetos, experimentos, discussões, simulações, jogos, gamificação, 
estudos de caso ou com a resolução de problemas (Problem Based Learning - PBL), por exemplo. Os 
estudos de caso e outros exercícios e atividades podem ser desenvolvidos em grupo, estimulando que os 
alunos participem de grupos colaborativos (RAMAL, 2015). 

Na sala de aula invertida o tempo de aula presencial é mais curto do que o tradicional. Entretanto, o 
trabalho do professor é maior, pois é preciso preparar os materiais didáticos e disponibilizá-los com 
antecedência. Entre os materiais didáticos, podem ser utilizadas vídeo-aulas. Estas vídeo-aulas devem ser 
curtas, com tempo entre 5 e 8 minutos. Durante os vídeos, uma estratégia para estimular a interação é 
fazer perguntas aos alunos ou pedir que os mesmos façam anotações. Estas questões poderão ser 
abordadas, posteriormente, nos encontros presenciais (DIAS, 2017; UNIVERSIA BRASIL, 2017). 

Para que esta metodologia funcione, os professores também precisam ser mais flexíveis quanto às 
expectativas e prazos estipulados para os alunos, ou seja, eles precisam de mais tempo para dedicarem-se 
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aos estudos e construírem o conhecimento. Neste sentido, pensando-se em um público de estudantes 
trabalhadores, o professor pode ficar se perguntando: como meus alunos irão se dedicar aos estudos se 
eles têm pouco tempo? Para resolver este problema pode-se utilizar o modelo in-flip, em que os alunos 
dedicam algum tempo na própria instituição de ensino para acessar os materiais didáticos produzidos 
e/ou selecionados pelo professor. Para os alunos que não conseguirem fazer as atividades da pré-aula, 
pode-se utilizar o modelo in-flip, com vídeos curtos. O professor, nesse caso, não deve ministrar o 
conteúdo da pré-aula nos encontros presenciais (LORENZONI, 2016). 

Os processos de ensino e de aprendizagem, nesta metodologia, devem ser permeados por avaliações, para 
verificar se o aluno leu os materiais indicados (se ele fez a pré-aula), se é capaz de aplicar conceitos e se 
desenvolveu as competências esperadas. Com relação às competências, pode-se utilizar o modelo CHA – 
Competências (conhecer), Habilidades (fazer) e Atitudes (ser). O conhecer pode ser avaliado de forma 
mais fácil (VILLAS-BÔAS, 2017).  

Muitos autores destacam esta metodologia como inovadora mas será que é mesmo? Vygotsky já destacava 
em seus estudos a questão da interação social para estimular os processos de ensino e de aprendizagem 
(interação esta que deve ser estimulada e fortalecida nos encontros presenciais) (SUHR, 2016).  

Entre os desafios encontram-se a motivação (como despertar a motivação dos estudantes, especialmente 
para fazerem as pré-aulas?), os hábitos de leitura e a qualidade da aprendizagem. 

Como benefícios para os estudantes, destacam-se: autogestão, responsabilidade, autonomia e disposição 
para trabalhar em equipe. 

Esta proposta tenta romper com o modelo de sala de aula tradicional, em que os alunos, de forma passiva, 
assistem às aulas expositivas, como meros receptores do conhecimento. Paulo Freire destacou que não 
temos que acabar com a escola, mas sim, mudá-la completamente até que nasça dela um novo ser tão atual 
quanto a tecnologia (MORAES; TERUYA, 2007). 

Bergmann (2018) destaca a importância do dever de casa no contexto da sala de aula invertida. Segundo 
ele, os professores mandam os alunos para casa com tarefas para as quais eles não estão preparados para 
concluir. Na sala de aula invertida, as atividades mais complexas devem ser realizadas em sala de aula, 
com o apoio do professor, não em casa. 

Bergmann (2018) coloca que, na sala de aula invertida, deve-se inverter a taxonomia proposta por Bloom, 
deixando o trabalho mais simples para ser feito em casa e o mais complexo para ser desenvolvido em sala 
de aula, por meio da interação com os colegas e com o professor. A Figura 1 apresenta a Taxonomia de 
Bloom. 

Figura 1 - Taxonomia de Bloom (Adaptada de Bergmann, 2018) 

 

 

De acordo com a Taxonomia de Bloom, a base da pirâmide envolve as atividades mais simples (lembrar-se, 
entender) e que podem ser realizadas em casa, no dever de casa invertido. A medida que se sobe nos 
níveis da pirâmide, o nível de dificuldade vai aumentando. Estas tarefas mais complexas (aplicar, analisar, 
avaliar e criar) devem ser realizadas em sala de aula.   
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Este mesmo autor destaca vantagens e desvantagens do dever de casa invertido, segundo pesquisas 
realizadas com alunos: 

 

Vantagens 

 a tarefa pode ser cumprida a qualquer horário do dia, já que os materiais didáticos (pré-aula) 
ficam disponíveis aos alunos. Se forem utilizados vídeos, os mesmos podem ser assistidos várias 
vezes, até mesmo por meio de smartphones; 

 o aluno é estimulado a fazer perguntas sobre o dever de casa durante a aula; 

 o dever de casa não é demorado; 

 os alunos fazem as atividades mais difíceis em aula e é possível preparar as perguntas, com 
antecedência, para os professores; 

 o dever de casa pode ser feito no ritmo e no tempo de cada aluno. 

 

Desvantagens 

 não é possível fazer perguntas durante o dever de casa (isto também acontece no dever de casa 
tradicional); 

 se o aluno faz muitas disciplinas ao mesmo tempo, existem muitos materiais (pré-aulas) para ler 
e/ou assistir (vídeos); 

 a velocidade baixa de acesso à Internet pode ser um empecilho para que os alunos acessem os 
materiais. 

 

 

Bergmann (2018) destaca que, na sala de aula invertida, os alunos possuem maior acesso aos professores 
em sala de aula, pois os mesmos não estarão envolvidos com a tradicional aula expositiva e poderão 
atender aos pequenos grupos separadamente. Além disso, as atividades em sala de aula são mais 
envolventes. Segundo pesquisas apresentadas por Bergmann (2018), os alunos percebem que, se fizerem 
o dever de casa, ficarão preparados para se envolver em atividades significativas em sala de aula. O dever 
de casa invertido é, muitas vezes, um vídeo instrucional mas também podem ser utilizados outros tipos de 
materiais (Objetos de Aprendizagem), tais como o exercício de leitura interativo curto. É importante que o 
dever de casa seja curto (no máximo 15 minutos, incluindo assistir um vídeo ou ler o material, fazer 
anotações e perguntas). O professor não deve, ao mesmo tempo, utilizar  o dever de casa tradicional e o 
dever de casa invertido, pois isso pode sobrecarregar os alunos. 

 

3 PROBLEM BASED LEARNING 

A metodologia PBL (Problem Based Learning) ou ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas) enfatiza o 
aprendizado autodirigido, centrado no estudante. Nesta metodologia, os estudantes devem trabalhar com 
o objetivo de solucionar um problema real ou simulado a partir de um contexto. Por meio desta 
metodologia, os processos de ensino e de aprendizagem são transformados em questões (problemas), 
permitindo que os alunos aprendam a resolver problemas relacionados ao seu futuro profissional.  

Ao ensinar programação, na maioria das vezes, os professores partem de um enunciado na forma de um 
problema. A partir da decomposição do problema em passos é que se inicia o processo de aprendizado de 
programação. Tradicionalmente utiliza-se o ciclo entrada – processamento – saída para decompor o 
problema. A solução do problema (programa) pode ser escrita em linguagem natural ou na forma de 
pseudocódigo. O pseudocódigo pode ser escrito de acordo com a sintaxe de diferentes ambientes 
utilizados para o aprendizado de programação, tais como o Ambap – Ambiente para o Aprendizado de 
Programação (AMBAP, 2018) e o VisuAlg. Utilizando um ambiente de programação, como é o caso do 
VisuAlg (APOIO INFORMÁTICA, 2018), o aluno pode testar, na prática, os algoritmos estudados. A 
utilização destes tipos de ambientes está baseada no ciclo experimentar-refletir-generalizar-testar 
proposto por Cowan (2002). O aluno, poderá construir um algoritmo e/ou programa, verificar os 
resultados apresentados por meio do VisuAlg e generalizar a solução, ou seja, pensar em um algoritmo que 
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possa ser aplicado nos mais variados casos e validar esta generalização em outros problemas 
apresentados (PARREIRA et al., 2017). A metodologia da ABP é aplicada nas disciplinas que envolvem o 
estudo de programação de computadores no Curso de Licenciatura em Computação da UFSM/UAB. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A modalidade de EaD faz com que os alunos estudem de uma forma mais ativa. Sem a presença física dos 
professores e sem a interação presencial em sala de aula, os alunos atuam mais como sujeitos, 
construtores de seu próprio conhecimento. A EaD estimula os alunos a estudarem, de forma autônoma, 
auxiliando no processo de aprender a aprender. A EaD é definida como uma forma de ensino que 
possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
utilizados isoladamente ou combinados e veiculados por diversos meios de comunicação, tais como 
materiais impressos, materiais didáticos-digitais (ou virtuais), videoaulas, entre outros (MEDEIROS; 
FARIAS, 2003 citados por PEREIRA et al., 2017). 

Com a elaboração de cursos na Internet o professor precisa modificar o seu papel. Em vez de ficar expondo 
conteúdos em sala de aula, cabe a ele, agora, conduzir os alunos ao processo de aprendizagem, instigando-
os à pesquisa e ao desenvolvimento das atividades propostas em seus cursos. A mola principal para o bom 
andamento destes cursos é a motivação do aluno. O aluno deve ser estimulado a seguir as orientações 
propostas no curso apresentado. O processo de aprendizagem na EaD é baseado na abordagem 
construtivista (construtivismo), que vê o aluno como construtor do seu conhecimento (FRANCO, 2004), 
mas que está inserido em uma sociedade, em uma determinada cultura que contribuirá na determinação 
do seu saber (VYGOTSKY, 2007). Essa construção, que possibilita a aprendizagem, permite que os alunos 
assimilem novos conhecimentos, a partir de conceitos já conhecidos, envolvendo interação, estudo, 
experiência e erro. 

Quanto à ABP, usando ambientes de simulação (tais como o Ambap e o VisuAlg, entre outros ou ambientes 
de programação (IDE – Integrated Development Environment), tais como o NetBeans, os alunos podem 
construir o conhecimento a partir de problemas do mundo real, que podem ser solucionados de forma 
algorítmica. Assim, os alunos desenvolvem a lógica de programação, fundamental para os cursos da área 
de Computação e, também, para o profissional de Licenciatura em Computação, já que o contexto deste 
artigo envolve o Curso de Licenciatura em Computação da UFSM/UAB. O Licenciado em Computação, 
apesar de não necessariamente atuar profissionalmente como programador/desenvolvedor de software¸ 
precisa dos conhecimentos de programação para desenvolver softwares educacionais e/ou para ensinar 
lógica de programação nas escolas que já estão adotando este conteúdo em seus currículos. 

A ABP baseia-se no estudo de problemas propostos, com a finalidade de fazer com que o aluno estude 
determinados conteúdos. Esta metodologia estimula uma atitude ativa do aluno em busca do 
conhecimento e não meramente informativa, como é o caso da prática pedagógica tradicional (SAKAI; 
LIMA, 1996 citados por BERBEL, 1998). A ABP, também, pode auxiliar o alunos a buscarem conhecimentos 
em sua memória, pois os problemas podem promover a elaboração de estruturas cognitivas que facilitam 
a recuperação de conhecimentos que podem ser utilizados na solução dos mesmos (RIBEIRO, 2005). 

Quanto à possibilidade de ensinar programação de computadores na modalidade de EaD, no Curso de 
Licenciatura em Computação da UFSM/UAB, unimos os conceitos de Sala de Aula Invertida, EaD e ABP nas 
disciplinas de Introdução a Algoritmos e Linguagem de Programação I. Estas disciplinas são ofertadas, 
respectivamente, no 2º e 3º semestres do curso. Na disciplina de Introdução a Algoritmos estudam-se 
algoritmos e lógica de programação e os problemas são resolvidos com o apoio da ferramenta VisuAlg. Na 
disciplina de Linguagem de Programação I foi utilizada a linguagem de programação C e a IDE NetBeans. 
Além dos ambientes de programação, para que os alunos possam testar os programas desenvolvidos, as 
disciplinas utilizam materiais didáticos construídos por um grupo de docentes (professores conteudistas), 
na forma de e-book. Um destes materiais é o e-book  de Introdução a Algoritmos (PARREIRA et al., 2017). 
Além dos e-books, os professores formadores utilizam o AVA Moodle e videoaulas no estilo tutorial (um 
passo-a-passo de como utilizar os ambientes de programação, demonstrando a solução de alguns 
problemas disponíveis nos e-books). O Curso de Licenciatura em Computação da UFSM/UAB é ministrado 
na modalidade de EaD, nos Polos localizados nas cidades de Cruz Alta, Palmeira das Missões, Sarandi, 
Seberi e Três Passos, todas no Estado do Rio Grande do Sul.  
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Capítulo 4 
 

O Tutor no Tocantins: Retrato do trabalho docente e 
políticas de formação de professores na Educação a 
Distância 
 

Ângela Noleto da Silva 

Katia Cristina Custódio Ferreira Brito 

Ana Gabriela Ferreira Brito 

Timóteo Holanda da Silva Sousa 

 

Resumo: O presente estudo intitulado “O tutor no Tocantins: retrato do trabalho docente 

e políticas de formação de professores na EaD” teve como objetivo compreender quem 

são esses sujeitos denominados de “tutor” que atuam na formação de pedagogos na 

modalidade a distância no estado do Tocantins. A pesquisa implicou a recuperação de 

aspectos históricos que consolidam a reestruturação do modo de produção capitalista sob 

a égide de uma “sociedade informacional” e suas aplicações nos campos da política de 

formação de professores e a interiorização da Educação a Distância (EAD) na Região 

Norte do país. Para tanto, foi realizada pesquisa empírica, com abordagem qualitativa e 

compreendida como estudo de caso, em que se fizeram uso de instrumentos de coleta de 

dados como entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionários, observações e 

análise documental. Os resultados encontrados apontaram para o fato de que os sujeitos 

pesquisados desempenhavam uma função que não os caracteriza como tutores; que o 

modelo de EaD ali posta em desenvolvimento não correspondia ao modelo proposto nos 

documentos; a precarização, as más condições objetivas de trabalho e desvalorização 

dos profissionais que atuam diretamente na formação de futuros professores, 

reafirmando o processo de desvalorização social e proletarização do trabalho docente. 

 

Palavras-chave: Educação a distância. Tutor presencial. Formação de professores. 

Tecnologias da Comunicação e Informação. 
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1.INTRODUÇÃO 

No âmbito de uma sociedade permeada de contradições, a educação configura-se como a possibilidade de 
desenvolvimento das potencialidades humanas, da apropriação dos saberes sociais construídos 
historicamente e da aquisição de conhecimentos e habilidades que permitem conhecer e compreender a 
realidade, de modo a contribuir para sua transformação. Assim, a educação representa condição e parte 
integrante do processo de construção e de inserção social e, portanto, de desconstrução de projetos que 
produzem e naturalizam a exclusão social. 

O ensino a distância experimenta vertiginosa expansão mundial. No Brasil, país de porte continental com 
grandes disparidades socioeconômicas e crônicos problemas educacionais, foi invocado como tábua de 
salvação. Uma maneira de constatar isto é verificar o grande número de instituições sendo credenciadas a 
atuarem nessa modalidade de ensino, assim como pelo quantitativo crescente de alunos que optam pela 
mesma, para realizarem cursos de formação inicial e continuada. 

Beneficiado por novos dispositivos legais, a EaD adquiriu a legitimidade e a visibilidade almejadas por 
diferentes segmentos do setor educacional. Com interesses distintos, instituições de ensino superior 
particulares ou públicas e empresários, celebram a difusão da educação a distância em parcerias. Pode-se 
exemplificar com a que foi estabelecida entre Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) e a 
Empresa Sociedade Civil de Educação Continuada (EADCON) objetivando ampliar seu potencial de alcance 
tecnológico, bem como de conquistar novos espaços de exploração econômica. Como todo processo social 
ou educacional, essa modalidade de ensino possui facetas ambíguas e controversas, comporta tensões e 
desenlaces antagônicos. Para autores como Kenski (2007; 2008), Silva (2006b), Santos (2008), Santos 
(2006), Belloni (2001), Dourado (2008) poderia ampliar e contribuir para a melhora da rede pública 
presencial. 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC)1 configuram-se nas 
principais ferramentas com as quais os projetos/programas de educação a 
distância se constroem, utilizando-se de ambientes virtuais de aprendizagem 
via rede mundial de computadores (Internet). Assenta-se na ideia que “a era da 
informação pressupõe uma sociedade em transformações constante, portanto 
exigirá uma escola em transformações constantes” (CASTELLS, 2001, p.24). 

Por outro lado, os debates também enfocam a respeito da elaboração de possibilidades que as 
ferramentas tecnológicas podem favorecer ao trabalho docente em ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVA), na perspectiva da formação superior por via da aprendizagem em redes colaborativas. Creem 
muitos estudiosos como Peters (2001) e Gonzalez (2005) que o tutor está diretamente ligado aos modos 
de propiciar cadência ao processo de eficácia e eficiência a que se propõe esse modo de ensino e aponta 
que novos espaços de atuação profissional estão emergindo, sejam esses propícios (ou não) à valorização 
e fortalecimento de uma identidade profissional. 

Tutores desempenham a função de mediação entre a instituição certificadora, os cursistas e os processos 
de ensino e aprendizagem, imprimindo tom próprio, assumindo na maioria das vezes, responsabilidades 
pelo êxito ou fracasso no desenvolver das propostas de ensino (CORRÊA, 2007) (PEREIRA, 2007). 
Portanto, ao eleger para o estudo o sujeito que se denomina tutor nas salas do curso de Pedagogia, na 
modalidade a distância no Estado do Tocantins, busca-se compreender os nexos constitutivos que possam 
existir entre educação, trabalho e TIC, face à sociedade compreendida como sociedade da informação. 

Com essa perspectiva, o objetivo desse trabalho inscreveu-se em compreender quem são esses sujeitos 
tidos no contexto pesquisado como “tutor” e que atuam na formação de pedagogos na modalidade a 
distância no estado do Tocantins, em especial na cidade de Araguaína, bem como compreender que 
formação, experiências, concepções (educação, ensino a distância, professor, aprendizagem) possuem e 
poderão ser identificadas, e ainda, compreender como desenvolve seu trabalho e se há indícios de 
constituição de uma nova identidade profissional. 
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Para tanto, adotou-se a pesquisa compreendida como estudo de caso (ANDRÉ, 1999) com abordagem 
qualitativa (BODGAN e BIKLEN 1994), realizada no município de Araguaína, Estado de Tocantins, tendo 
como instrumentos para coleta de dados: entrevista semiestruturada coordenador administrativo; 
aplicação de questionários com tutores, análise dos registros práticas docentes realizadas pelos tutores e 
análise documental. 

 

2.O TUTOR NOS CURSOS UNITINS/EADCON NA PROPOSTA DE EAD: PRÁTICAS, CONDIÇÕES DE 
TRABALHO E IDENTIDADE PROFISSIONAL. 

Segundo o dicionário de Língua Portuguesa Houaiss (2001), a palavra tutor tem sua origem no século XIII, 
e possui diferentes significados de acordo com a área que está sendo empregada. Já o dicionário de 
Filosofia Abbagnano (2007), esclarece que o termo tutor provém do latim “oris”, pessoa que exerce tutela, 
defensor, protetor. O que no campo de ação jurídica, o tutor é o guardião de pessoas tidas como 
incapacitadas ou menor de idade, que necessita ser amparado por alguém, que não seja seus pais 
biológicos, mas que lhe é outorgado tal poder legal. Já no espaço da educação, o termo recebeu uma nova 
conceituação para que possa ser compreendido de outra maneira, ou seja, como o do profissional que 
atua no sistema de educação presencial ou a distância. 

O tutor é concebido como um orientador acadêmico, um facilitador, ou ainda um animador da 
aprendizagem. A tutoria é marcada pelo trabalho de auxiliar na organização de estudo, orientar, estimular 
e provocar o participante a construir o seu próprio saber, partindo do 3princípio de que não há resposta 
pronta. O tutor é sempre alguém que possui conhecimento do conteúdo teórico-prático, possui habilidade 
para estimular a busca de resposta pelo participante, motiva a atitude de autoaprendizagem, diante desse 
novo contexto educacional. 

Em certas passagens das entrevistas com os tutores observou-se um pouco dessas características, como 
se pode ver nos seguintes trechos: 

[...] nosso trabalho é de estar sempre “dando injeção de ânimo” nesses alunos 
(Entrevista tutor 1). 

[...] Sempre os convido a aprender a usar o portal, pois a maioria dos alunos tem 
conhecimentos básico de informática, incentivo a participarem do ciclo de 
palestras que sempre é disponibilizado, motivo-os a formarem grupos de 
estudos, aprenderem a fazer uso do material complementar que está sempre 
disponível no portal [...] (Entrevista tutor 2). 

Contudo, é interessante destacar que o aspecto de domínio conteúdo teórico prático, no caso dos tutores 
pesquisados, não se evidencia, haja vista que os mesmos não participam da elaboração do material 
didático usado no curso e não têm acesso ao material impresso. Desta forma, entendeu-se que o que para 
os tutores é compreendido como uma prática de mediação desencadeadora de uma postura e atitude de 
autoaprendizagem, ao nosso entender, está mais direcionado a um processo de midiatização, ou seja, 
tornar familiar aos cursistas os hábitos e domínio necessários para saber utilizar as ferramentas 
tecnológicas. Distancia-se, assim, de uma mediação que interfira de forma como o cursista elabora 
conceitos e conhecimentos, fundamentais ao processo de autoaprendizagem Moran et al (2000); 
GONZALEZ, 2005; KENSKI, 2007). 

 

2.1.O TUTOR NO CURSO DE PEDAGOGIA: IDENTIDADE DE GÊNERO, FORMAÇÃO INICIAL, ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL, CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E PERCEPÇÕES ACERCA DO TRABALHO. 

Quanto ao gênero, 80% são do gênero feminino, 20% do gênero masculino, e têm entre 25 a 45 anos. O 
perfil sócio- econômico demonstra, que em sua maioria, são casados, com filhos e todos graduados na área 
de educação. São habilitados nas licenciaturas em História (20%), Geografia (30%), Normal Superior 
(10%), Letras (10%) e Pedagogia (30%). Em relação às instituições em que realizaram sua formação 
superior, 60% são egressos do ensino superior público federal, 30% de ensino superior particular e 10% 
ensino superior público estadual, sendo todas oferecidas na modalidade presencial. 
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Em relação à experiência com docência e/ou com educação a distância, antes de ingressar no trabalho de 
tutoria, 60% deles já haviam exercido o magistério. Contudo, 100% confirmam que jamais haviam 
realizado algum curso pela modalidade a distância. 

Outro dado bastante intrigante é que mesmo exercendo a função de tutoria, há mais de um ano e seis 
meses, 60% dos tutores só faziam uso da Internet quando estavam atuando nas salas, ou quando em 
horário disponível, se deslocavam até os centros associados em que se transmitiam as aulas, já que, ainda 
não haviam adquirido um computador pessoal e/ou adquirido acesso à Internet residencial. 

Quando questionados a respeito das condições físicas-estruturais e tecnológicas, 65% das respostas 
afirmam que não são adequadas, argumentaram que as salas são pequenas, com acústica ruim, quentes e 
abafadas, com televisores antigos com problemas de áudio e com a ocorrência constante de falhas nas 
conexões da Internet. 

Por outro lado, 35% dos tutores que afirmaram que as condições física-estruturais e tecnológicas são 
adequadas e suficientes ao desempenho do seu trabalho de tutor. Esta 

afirmação é surpreende, quer seja pela ausência de criticidade ou comodismo. Afinal, durante o período 
das observações, foi possível, inúmeras vezes, testemunhar as dificuldades dos mesmos, tanto que notou-
se esta situação ao testemunhar inúmeras tentativas dos tutores em auxiliar os cursistas a fazerem uso do 
ambiente virtual de aprendizagem, marcada pela indisponibilidade de acesso ao portal da instituição 
quanto para realizarem suas atribuições de rotina como: registro da frequência online, busca de informes 
importantes a serem repassados aos alunos e postagem de relatórios. 

Cabe ainda assinalar que, tanto no curso de Pedagogia quanto nos demais cursos em que realizam seu 
trabalho, aos tutores não era concedida a participação no processo de elaboração do material didático 
impresso quanto menos lhes era cedido cópia do mesmo. O contato com o material digital ocorria por 
meio do acesso restrito ao portal da instituição ou como revelado por alguns tutores, “quando um 
cursista, no momento de dúvidas, cede seu login”, e assim, o tutor acessa o ambiente virtual de 
aprendizagem, e em companhia do cursista, tenta sanar suas dúvidas ou imprime o material. 

Não foi possível identificar tanto nos centros associados quanto na estrutura do polo central, um local 
específico para que o tutor tivesse certa privacidade, como banheiros, sala de reunião, ou mesmo, uma 
sala reservada para que pudesse realizar um trabalho de atendimento individual com os cursistas. Os 
tutores realizavam, regularmente, este atendimento durante a transmissão das aulas. 

Apesar de que as condições objetivas de trabalho dos tutores sejam o resultado de muitas reconfigurações 
no universo do trabalho docente e de exploração de mão de obra intelectual, autores como Kenski (2007) 
e Munhoz (2003) enfatizam que a emergência da formação de novos atores educacionais, vem se 
tornando cada vez mais urgente e primordial, estudos sobre as práticas e métodos de aprendizagem 
online na cibercultura (LEVY,1999). 

A esse respeito, encontra-se na fala do supervisor administrativo, a seguinte afirmação que se coaduna 
com as sugestões presentes no documento acerca dos Referenciais de Qualidade para EaD publicados pelo 
do MEC em 2003: 

O nosso tutor quando é selecionado ele passa por alguns treinamentos, que 
envolvem o conhecimento do portal, o conhecimento da metodologia, 
conhecimento também de como proceder referente a problemas acadêmicos. 

Fora isso, cada polo com a regional, no sentido de treinamentos e encontros 
para formação com os tutores” (Entrevista supervisor administrativo). No 
entanto, no depoimento dos tutores estão presentes os seguintes relatos sobre 
momentos de capacitação/ formação para que possam atuar como tutores: 

Só nos entregaram um manual e tratamos de aprendê-lo. Na minha contratação 
só me exigiram que tivesse licenciatura e domínio com a Internet (Entrevista 
tutor 2). 

Quando ingressei aqui na empresa, não passei por nenhum tipo de capacitação, 
formação para ser tutor, aprendi tudo sozinha, na troca com colegas que já 
estavam atuando. Fui para a sala de aula sem ter noção do que iria enfrentar. 
Olha, nós não só lemos aquela apostila que nos deram, mas vivenciamos cada 
item daqueles e te garanto que ali ainda faltam muitos quesitos. Por exemplo, o 
portal, não teve um curso para sequer nos apresentar o que é e quais as 
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ferramentas ali existem, aprendi tudo sozinha, meu Deus, como sofremos! 
(Entrevista tutor 4). 

O aspecto de “autodidatismo” apareceu em todos os depoimentos, de maneira bastante enfática. Isso 
deixou clara a ausência de formação para a função de tutoria, ou mesmo, para a assistência em sala do 
curso de Pedagogia a distância. 

Não. Aprendi tudo na raça, tanto que estão falando que mudarão as tvs por 
projetores, mais esse novo desafio a ser enfrentado por nós! Sempre prometem 
curso de capacitação, mas nada acontece, nenhum de nós mais precisa, na 
verdade já aprendemos a lidar com os pepinos (Entrevista tutor 3). 

Não. Aprendi tudo praticamente sozinha e perguntando aos colegas que já 
tinham mais experiência. Quando comecei, só trabalhava no domingo, numa 
sala de pós- graduação que, em muitas ocasiões a sala onde tinha o computador 
para eu registrar as frequências estava trancada, e também não havia 
acompanhamento nenhum de coordenação comigo. O portal mesmo, aprendi a 
manusear e obter informações sozinha, hoje é tudo muito tranquilo. Mas, ainda 
há coisas para aprender (Entrevista tutor 6). 

De acordo com os tutores, para desempenhar as atribuições que lhes são exigidas dentro e fora da sala, 
eles devem (sozinhos) buscar soluções para as dificuldades que encontram, em virtude de falhas 
presentes no momento de seu ingresso na função de tutoria, (seja por meio da curiosidade, seja no 
aprendizado solitário em aprender a utilizar os recursos midiáticos, os canais de comunicação que estão à 
disposição). Constatou-se que eles não recebem e não obtém sozinhos os conhecimentos necessários para 
a compreensão de seu trabalho e passaram pelas mesmas dificuldades constantemente. 

Essa assertiva pode ser confirmada em dados presentes nos questionários respondidos, 90% afirmam que 
antes de atuarem como tutores, não haviam passado por nenhuma experiência e curso em EaD, ou de 
formação para atuarem na modalidade a distância. 

Questiona-se: Se nas falas dos tutores se denuncia a ausência de uma formação, capacitação, para 
saberem lançar mão dos dispositivos tecnológicos, como auxiliares importantes para o seu trabalho na 
tutoria, não estariam indicando uma grande fragilidade, presente no trabalho de quem atua nos cursos a 
distância? 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação, inscrita nessa modalidade de ensino, utiliza-se de interfaces de comunicação e processos de 
aprendizagem que devem ser planejadas, desenhadas, construídas, testadas e avaliadas, em articulação 
com os objetivos e meios pedagógicos. O ambiente de aprendizagem, os métodos de apresentação e os 
métodos de aquisição de conhecimento são diferentes na maioria do tempo de aprendizagem. A 
linguagem escrita difere da linguagem falada, em suas formas típicas de apresentação e em suas 
convenções, e nas entrevistas realizadas com os tutores essa compreensão, em momento algum, é 
evidenciada. 

Nesse sentido, entendeu-se que para o tutor ocupar lugar central nas relações estabelecidas entre 
cursistas e instituição de ensino, por meio de interações desenvolvidas nos ambientes virtuais e 
presenciais quanto para que se efetive o exercício de aprendizagem autônoma, pelo cursista, é mister que 
o tutor exerça verdadeiramente seu trabalho, que compreenda as diferenças, entre os conceitos de 
“mediação” e “midiatização”, pois midiatizar é depositar um conteúdo específico numa mídia. 

Por outro lado, a mediação volta-se à ideia de relacionar-se com o que é subjetivo. Não ocorrendo essa 
distinção, o tutor passa a ser mais recurso para o aluno, como assevera Zuin (2006) e a transmissão da 
aula continua a perpetuar o paradigma de transmissão e não-espaço para a reflexão e formação 
acadêmica. 

A par das observações e análises dos dados identificou que a compreensão de educação e o exercício 
docente presentes nas práticas dos tutores pesquisados, tomam como pontos norteadores para processo 
de ensinar e prender, uma concepção de educação enquanto transmissora de conteúdos, ou seja, pautada 
aos moldes de uma educação tradicional, na qual a função do professor será a de organizar o conteúdo e o 
transmitir ao aluno. 

Neste estudo, os tutores foram elementos chave para se pensar a EaD. Eles são profissionais, da área de 
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educação, que estão envoltos em novos espaços de trabalho, que não o “chão da escola”, mas que se valem 
dele para referendar sua prática de tutoria. 

Foi possível constatar que nessa proposta de trabalho de tutores na modalidade EaD, estabeleceu-se uma 
nova relação necessária a inserção das TIC no campo de formação de pedagogos a distância, mas que a 
mesma termina por retratar um quadro de desvalorização econômica, cultural e social do trabalho 
docente, aqui realizada pelos “tutores educadores”. 
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Capítulo 5 
 

Ensino Híbrido: Desafios e possibilidades para sua 
implantação 
 
Paulo de Sá Filho 

Cláudia Caetano Gonçalves Mendes Lima 

Rosselini Diniz Barbosa Ribeiro 

 

Resumo: As tecnologias foram incorporadas em diversas áreas do cotidiano e, em 

especial, na Educação, em função de sua expansão, propiciando o surgimento de diversos 

arranjos educacionais, dentre eles, o blended learning ou ensino hibrido, que tem como 

propósito promover a convergência entre as atividades presenciais e a distância. Este 

artigo apresenta as percepções de docentes e discentes em relação ao uso das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) nos contextos educativos. 

Trata-se de um estudo de caso, de caráter descritivo, exploratório e de natureza 

qualitativa e quantitativa. Os resultados obtidos em um curso de formação de 

professores para o uso de tecnologias digitais em função da implantação dos 20% da 

carga horária a distância em cursos presenciais e a realização de disciplinas a distância 

em um curso presencial de Eletrotécnica nos permitiram verificar a contribuição das 

tecnologias para o processo de ensino e aprendizagem e concluir que a implantação dos 

20% demanda formação aos professores, mas sobretudo, pode ser um caminho para a 

consolidação do ensino híbrido.  

 

Palavras-Chave: Implantação de 20% a distância. B-learning. Percepções docente e 

discente sobre as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. 
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1. INTRODUÇÃO 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) têm sido incorporadas aos contextos 
escolares face à sua expansão e inserção nas mais diversas áreas do cotidiano. A Quarta Revolução 
Industrial, a Revolução Tecnológica, transformou o modo como vivemos, trabalhamos, nos relacionamos, 
como ensinamos e aprendemos (SCHAWB, 2016). É por este motivo que vários autores consideram a 
importância de se integrar as TDIC à Educação “de modo criativo e crítico, buscando desenvolver a 
autonomia e a reflexão de seus envolvidos, para que eles não sejam apenas receptores de informações” 
(BACICH; NETO; TREVISANI, 1998). 

Desse modo, o presente estudo tem o objetivo de analisar a implantação dos 20% da carga horária a 
distância em disciplinas presenciais, verificando-a como uma possibilidade para a consolidação do ensino 
híbrido, de modo a construir práticas mais participativas, significativas, criativas, autônomas e 
colaborativas no contexto escolar. Trata-se de um estudo de caso de uma pesquisa realizada em duas 
instituições: na primeira, analisou-se a percepção de professores em um curso de formação para a 
implantação de 20% da carga horária a distância em disciplinas presenciais e, na segunda, a percepção dos 
alunos que utilizaram o b-learning como modalidade de ensino. Este trabalho tem caráter bibliográfico, 
descritivo e exploratório, de natureza quantitativa e qualitativa, buscando compreender as percepções dos 
alunos e professores envolvidos nas duas situações formativas para verificar suas demandas ao utilizarem 
as tecnologias, tendo em vista a convergência das modalidades presencial e on-line. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. IMPLANTAÇÃO DE 20% A DISTÂNCIA EM CURSOS PRESENCIAIS – CAMINHOS PARA A 
CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO HÍBRIDO: 

As atividades cotidianas estão cada dia mais permeadas pelas TDIC, por isso é comum considerarmos seu 
uso nas práticas escolares como algo natural e espontâneo. Para Belloni (2012, p. 114), não é mais uma 
questão de opção, uma vez que “as tecnologias já estão no mundo, transformando todas as dimensões da 
vida social e econômica”. Araújo e Peixoto (2016), ao contrário, compreendem que essa perspectiva 
determinista que pressupõe a transferência automática das potencialidades técnicas dos meios 
comunicacionais às práticas pedagógicas não pode ser vista de maneira simplificada, uma vez que as 
habilidades técnicas e pedagógicas necessárias ao fazer docente estão envolvidas nos processos 
formativos a distância. Desse modo, mesmo estando inserida em um contexto sócio-histórico-cultural e 
tecnológico, a escola reproduz práticas educativas de séculos passados, por isso é constante a preocupação 
em "abrir a escola para o mundo e trazer o mundo para dentro da escola" (MORAN; BACICH, 2015).  

A implantação dos 20% a distância em disciplinas presenciais se configura como uma tentativa de 
consolidar o uso das tecnologias na educação, o ensino híbrido, ou blended learning (b-learning), “modelo 
em que o método tradicional, presencial, se mistura com o ensino a distância” (BACICH; NETO; 
TREVISANI, 1998). Para estes autores, a educação sempre foi híbrida, misturada, combinando espaços, 
atividades e metodologias, coexistindo diferentes formas de ensino, melhorando o desempenho dos 
estudantes. Essa abordagem pedagógica tornou-se uma das principais tendências da educação 
contemporânea (SCHLÜNZEN JUNIOR, 2009). 

No campo regulatório, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9394/96) é um marco importante 
para a inserção das TDIC na educação brasileira, visto que estabelece o incentivo aos programas de ensino 
a distância em todos os níveis, modalidades e na formação continuada. Em 2004, a Portaria nº 4.059 
previu a organização curricular e pedagógica dos cursos presenciais com oferta de 20% da carga horárias 
das disciplinas na modalidade semipresencial, atividades de tutoria e avaliações presenciais. Somente, em 
2016, com a Portaria nº 1.134/2016 é que, de fato, as instituições iniciam essa tentativa de implantar 20% 
das disciplinas a distância nos cursos presenciais. 

No contexto deste trabalho, entende-se que a implantação dos 20% a distância pode se tornar um caminho 
para a consolidação do ensino híbrido, num processo contínuo de aprendizagem, havendo a convergência 
e, gradativamente, a complementariedade dos modelos de aprendizagem: presencial e on-line (BACICH; 
NETO; TREVISANI, 1998).  
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3. DISCUSSÃO E RESULTADOS  

A implementação de políticas educacionais deve pressupor a atuação dos principais atores envolvidos: 
discentes, docentes, profissionais da educação e gestores. Assim, o presente trabalho apresenta o 
resultado de uma pesquisa sobre a percepção sobre o uso das TDIC pelos protagonistas de sua 
implementação: docentes e discentes de Instituições de Educação Profissional e Tecnológica distintas, 
ressaltando as necessidades formativas, face aos desafios a serem transpostos para a consolidação de uma 
educação híbrida.  

 

3.1. A PERCEPÇÃO DOCENTE SOBRE A FORMAÇÃO PARA O USO DE TDIC: 

Apresentamos os resultados de uma pesquisa realizada em um "Curso de formação para o uso de TDIC em 
disciplinas presenciais e a distância”, realizado na primeira instituição, tendo como objetivo oferecer 
formação técnica e pedagógica para o uso das TDIC nas práticas educativas, visando a formação docente 
para a implantação dos 20% a distância em disciplinas presenciais. A carga horária do curso foi de 100% a 
distância, com a realização de atividades no Moodle e por webconferências agendadas, questionários, 
autoavaliações e avaliações dos processos pedagógicos de cada disciplina, dentre outras. 

 

3.2. OS RESULTADOS ENCONTRADOS SOBRE O CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE: 

A partir do questionário aplicado aos 29 docentes em formação, foram coletadas informações relacionadas 
à EaD e ao uso das tecnologias. Para a análise dos dados, apresentamos, a seguir, algumas das questões 
formuladas e os resultados encontrados: 

 

a) Já participou de algum curso a distância? 

 

Gráfico 1 – Participação em curso a distância 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Dos vinte e quatro (24) cursistas que declararam ter participado de cursos a distância, 75%, isto é, dezoito 
(18) estudantes destacaram que pelo menos um dos seus processos formativos em EaD ocorreu em 
instituições públicas de ensino. 
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b)  Caso tenha participado de algum curso a distância, em que papel atuou? 

 
Gráfico 2 – Papel em que atuou 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Como explicitado no gráfico, apenas dois (2) cursistas possuíam experiência em docência on-line. 

 

c)  Qual motivo o levou a se inscrever no curso? 

Com relação essa pergunta, obtivemos que 86,21% afirmam que espera agregar conhecimento ao trabalho 
que desenvolvem; 65,52% querem ministrar atividades não presenciais em função da implantação de 20% 
a distância em cursos presenciais; 24,14% não têm tempo para frequentar diariamente um curso 
presencial; 6,9% têm necessidade de carga horária para alcançar pontuação ou progressão funcional; 
3,45% acham que um curso a distância é mais fácil do que um curso presencial. Nessa pergunta, os alunos, 
poderiam marcar mais de uma alternativa.  

 

d) Em caso de implantação de 20% da disciplina a distância em curso presencial, tem 
interesse em oferecer alguma disciplina? 

Todos os docentes que participaram da pesquisa afirmaram ter interesse em ofertar alguma disciplina a 
distância. 29,41% declararam que pretendem implementar os 20% da carga horária a distância nas 
disciplinas que já ministram.  

 

e)  Em relação ao uso das tecnologias, foram citadas as ferramentas mais utilizadas: 

96,55% utilizam e-mail; 86,21% whatsapp; 82,76% pacote Office (Word, Excel, PowerPoint); 68,97% 
aplicativos do celular; 65,52% Google docs, planilhas ou slides on-line; 55,17% ferramentas de interação 
audiovisual (Hangouts, Youtube, Skype, outros); 41,38% ferramentas on-line para pesquisa como por 
exemplo, Google forms, LimeSurvey, etc.; 31,03% ferramentas de criação de vídeos, animações, videoaulas, 
outros; 24,14% ferramentas de criação de produção autoral de sites e blogs; 20,69% ferramentas on-line 
para criação de nuvem de palavras; 17,24% ferramentas on-line para criação de mapa conceitual; 13,8% 
ferramentas on-line de criação de infográficos ou panfletos. 

Essa questão também permitia a marcação de mais de uma alternativa. Os dados apresentados revelaram 
que as ferramentas mais utilizadas pelos cursistas são aquelas de suas demandas cotidianas, como e-mail, 
whatsapp e pacote office. Poucos utilizam as ferramentas digitais para o desenvolvimento do processo de 
ensino e aprendizagem, como as de criação de nuvem de palavras, mapa conceitual, vídeos, animações, 
videoaulas, dentre outras. 
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f) Você identifica dificuldades ao usar a tecnologia em seu ambiente de trabalho? 

Gráfico 3 – Identifica dificuldades ao usar a tecnologia no ambiente de trabalho 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 
A falta de suporte técnico, acesso satisfatório à internet, qualificação para o uso das TDIC e estrutura física 
(laboratório de informática e local para gravação de videoaula) foram as dificuldades mais apontadas 
pelos participantes. 

 

g) Quais as suas expectativas em relação ao curso? 

Os alunos responderam de maneira resumida o exposto no Quadro 1: 

 
Quadro 1– Expectativas em relação ao curso 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

3.3. UMA PROPOSTA PILOTO DE BLENDED LEARNING: 

Na segunda instituição, tivemos a implantação de disciplinas a distância em um curso técnico presencial, 
em sete etapas. A primeira foi a elaboração do projeto de execução de uma turma piloto; a segunda foi a 
validação e aprovação da proposta piloto; na terceira etapa definiu-se o cronograma do curso, a formação 
da turma e a matrícula dos alunos; na quarta ocorreu o treinamento da equipe envolvida, professores 
tutores, professores presenciais, coordenadores para conhecimento do projeto; a quinta etapa ocorreu o 
início o curso com o treinamento dos alunos no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA; na 
sexta realizou-se o desenvolvimento das disciplinas a distância e o acompanhamento dos alunos; e na 
sétima etapa, realizou-se a análise e a avaliação do projeto, com a aplicação de um questionário com todos 
os onze alunos participantes da turma piloto.   
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3.4. OS RESULTADOS ENCONTRADOS SOBRE A EXPERIÊNCIA DISCENTE: 

As percepções dos alunos foram observadas em relação a cinco fatores: a aprendizagem; as habilidades do 
professor tutor e professor presencial; as disciplinas ofertadas a distância; as ferramentas educacionais 
utilizadas no processo de ensino e aprendizagem e a satisfação dos alunos com experiência.  A respeito do 
fator aprendizagem dos alunos, identificou-se que no início das disciplinas a distância, 63,6% 
consideravam seu nível de conhecimento fraco ou moderado e, ao final delas, essa realidade se modificou, 
pois apenas 9% dos alunos ainda consideravam seu nível de conhecimento fraco. Outro ponto importante 
é que a maioria acredita que as disciplinas a distância contribuíram de alguma forma para seu 
conhecimento.  

 

Gráfico 4 – Nível de Contribuição das Disciplinas a distância para habilidade/conhecimento 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

No segundo fator observado, 72,7% dos alunos apontaram que o professor tutor foi eficiente na condução 
do processo de ensino e aprendizagem e que suas exposições dos conteúdos foram claras e organizadas. 
81,8% disseram que ele utilizou bem o tempo de aula e estimulou o interesse dos alunos. Já com relação ao 
professor presencial, 54,5% informaram que ele foi eficiente na condução do processo de ensino e 
aprendizagem e que suas exposições dos conteúdos foram claras e organizadas, e 72,7% responderam que 
ele utilizou bem o tempo de aula e estimulou o interesse dos alunos.  

Quando questionados sobre as disciplinas ofertadas a distância, terceiro fator observado, 81,8% disseram 
que os conteúdos foram claros e com carga horária adequada e 72,7% acharam que as disciplinas a 
distância facilitaram a participação no curso. No quadro 2, são demonstrados os pontos positivos e de 
melhoria relatados pelos alunos em função das disciplinas a distância:   

 
Quadro 2 – Pontos positivos e de melhoria das disciplinas a distância 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 
 

O quarto fator levantado foi acerca das ferramentas educacionais utilizadas no processo de ensino e 
aprendizagem. Todos os alunos apontaram que a ferramenta mais utilizada por eles foi a estante virtual, 
aplicativo disponibilizado pela instituição, no qual os discentes têm acesso aos livros do curso. O último 
fator identificado na pesquisa foi relativo à satisfação dos alunos em vivenciar a experiência de realizar 
disciplinas a distância em um curso presencial. 63,6% conceituaram boa a experiência e estavam 
satisfeitos ou muito satisfeitos, e a maioria afirmou que se tivessem uma nova oportunidade, fariam outras 
disciplinas a distância, conforme demonstrado no gráfico 5: 
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Gráfico 5 – Fariam outras disciplinas a distância 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016, e da possibilidade de convergência dos modelos 
presencial e on-line, consolidando a educação híbrida nos contextos escolares, ressalta-se a importância 
da formação continuada para os docentes.  Uma formação que ofereça o desenvolvimento de habilidades 
técnicas e pedagógicas e seu uso crítico e criativo, bem como permita conhecer as demandas dos 
educandos quanto à elaboração de materiais didáticos e de avaliações, ao maior uso de recursos 
audiovisuais e à seleção de conteúdos, garantindo uma formação comprometida com o pleno 
desenvolvimento educandos.  

Em contraponto à uma perspectiva determinista que pressupõe a transferência automática das 
potencialidades técnicas dos meios comunicacionais às práticas pedagógicas (ARAÚJO; PEIXOTO, 2016), 
pode-se observar o interesse dos cursistas docentes em aprender a lidar com as ferramentas digitais, 
evidenciando a necessidade de ampliação do conhecimento acerca de suas possibilidades como recursos 
pedagógicos para o aprimoramento da prática docente. Assim, o objetivo do curso foi promover a 
articulação entre os aspectos teóricos, pedagógicos e práticos voltados para a apropriação crítica das 
tecnologias. Cabe ressaltar que implantar os 20% sem uma formação abrangente que envolva os 
fundamentos teórico-metodológicos da mediação pedagógica é incorrer no risco de reproduzir velhas 
práticas com o uso de tecnologias, adotando concepções instrumentais e tecnicistas no ensino, 
esquecendo-se de que as tecnologias, por si só, não garantem a aprendizagem.  

Na pesquisa realizada para a verificação da percepção discente sobre o uso das tecnologias no processo 
educativo, 63,3% dos alunos destacaram a satisfação com o desenvolvimento das atividades não 
presenciais, todavia ressaltaram a importância da elaboração dos materiais didáticos, da seleção de 
conteúdos e do maior uso de recursos audiovisuais, bem como no aprimoramento da elaboração das 
avaliações. 

Os estudos apresentados identificam a importância da formação docente para a atuação pedagógica que 
atenda às necessidades educativas da era tecnológica. E, nesse sentido, a implantação dos 20% pode 
consolidar a convergência das modalidades presencial e on-line, de modo que as experiências educativas 
sejam integradas e contextualizadas ao atual contexto histórico, fazendo parte da cultura escolar do aluno 
contemporâneo. 
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Capítulo 6 
Objetos educacionais digitais e inovação no ensino 

 

Sandra Lúcia Pacheco de Almeida Costa Souza 

José Silvério Edmundo Germano 

 

Ressumo: As crenças dos docentes em sua autoeficácia, tem demonstrado influência 

direta no modo como lidam com as metodologias baseadas no uso de Objetos 

Educacionais Digitais (OED). O objetivo desta pesquisa foi de investigar uma proposta de 

aperfeiçoamento de docentes no uso de tecnologia digital e sua autoeficácia.  A formação 

contou com a participação de 30 professores e 30 gestores de escolas públicas de São 

José dos Campos, interior de São Paulo que aprenderam a construir OED. Para obter um 

levantamento inicial sobre o perfil dos docentes, foi aplicado um questionário com 

intuito de analisar o domínio desse público no uso do programa PowerPoint, que foi a 

ferramenta escolhida como referência para o desenvolvimento destes objetos. A 

pesquisa de campo ocorreu durante a formação e nas observações de como os docentes 

construíam e aplicavam os OED na sala de aula.  Dentre os possíveis materiais didáticos 

elaborados para serem explorados ao longo da formação, construíram: livros digitais, 

jogos, gibis, textos informativos e literários, que serviram de apoio didático para suas 

turmas. A pesquisa analisou que a autoeficácia dos docentes é pertinente quando estes 

vivenciam experiências de realização e desempenho pessoal, observa a aplicação prática 

de outros colegas, das informações que recebe, dos resultados obtidos e incentivo na 

construção dos OED. Outra característica importante na abordagem da formação, foi a 

capacitação dos docentes para desenvolver estratégias no uso eficiente de smartphone, 

lousa interativa, notebook, tablet e ambiente web na prática da sala de aula. Essa 

abordagem incorpora de maneira eficiente a inovação no ensino com Tecnologia de 

Informação e Comunicação (TIC) e uma nova visão metodológica de ensino e 

aprendizagem para crianças de 4 aos 14 anos. 

 

Palavras-chave: Autoeficácia Docente. Tecnologia Digital. Ensino Básico.  

 

Artigo publicado no XIII Congresso Nacional de Educação EDUCERE 2017 
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1.INTRODUÇÃO 

A Educação Básica é o primeiro nível do ensino escolar e com base na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), Lei nْ 9.394, de 20 de dezembro de 1996 é responsável pela formação 
comum. Nesta perpectiva é possível pensar como é importante o ensino e aprendizagem para os alunos 
que atravessam as etapas de Educação Infantil,  Ensino Fundamental e Ensino Médio,  que após estas 
etapas devem seguir para estudos posteriores e/ou mercado de trabalho.  

Nos tempos atuais nos deparamos com uma geração voltada para o uso da Tecnologia Digital, são nativos 
digitais que fazem parte de uma geração Touch Screen.  

O ensino da atualidade encontra-se em transição de uma metodologia tradicional para inovação com 
novas técnicas de trabalho educacional e traz uma metodologia de utilização de Objetos Educacionais 
Digitais (OED) no cotidiano da sala de aula, tornando o professor autor de seu planejamento com uso das 
novas mídias.  

A fim de atender as demandas da nova geração os gestores educacionais precisam de instruções sobre esta 
nova tecnologia educacional digital e de como formar professores dentro deste contexto e com atividades 
práticas possíveis de aplicação para o público na faixa de 4 aos14 anos de idade. 

Bandura (2005) já pensava na capacidade extraordinária dos seres humanos de fazer uso dos símbolos, de 
construir roteiros de ação e resolver problemas cognitivamente e de comunicar-se a distância no espaço e 
tempo. Albert Bandura, psicólogo canadense e professor de psicologia social apresenta um conceito de 
autoeficácia através do modelo de reciprocidade triádica onde os fatores pessoais, o comportamento e o 
ambiente atuam em conjunto. 

Se o professor tem capacidade extraordinária para desenvolver suas aulas, com os conhecimentos 
ampliados podem potencializar suas estratégias para inovar seus planejamentos com as novas mídias 
educacionais em um ensino inovador que atenda a nova geração de crianças nativas digitais. 

Iaochite e Azzi (2012) faz referência do conceito de autoeficácia de Bandura que uma das fontes é a 
Persuasão Social, que se refere ao julgamento da capacidade e o quanto se deseja superar os desafios 
presentes. Sendo que não adianta dizer as pessoas o quanto são capazes, mas fortalecer e contribuir com 
suas habilidades. A persuasão serve para o ganho de habilidades e confiança nas atividades e há uma 
forma motivacional se servir como um incentivo ao trabalho, estimulando o professor naquilo que ele 
desenvolve na sala de aula. 

O professor quando acredita em sua capacidade, pode atingir com esforço pessoal para alcançar as metas 
de ensino elaboradas em seu planejamento e adquirir um grande domínio profissional tornando-se eficaz 
no que realiza e manifestar suas habilidades. 

O objetivo desta pesquisa foi de investigar uma proposta de aperfeiçoamento de docentes no uso de 
tecnologia digital e como a sua autoeficácia pode influenciar no desempenho. 

A formação dos docentes contou com a participação de 30 professores e 30 gestores de escolas públicas de 
São José dos Campos, interior de São Paulo que aprenderam a construir material de apoio didático com 
abordagem na tecnologia digital e uso do PowerPoint. 

Para obter um levantamento inicial sobre o perfil destes docentes, foi aplicado um questionário para 
analisar o domínio do programa PowerPoint e depois mediada algumas aulas com instruções para o uso 
do programa com intencionalidade de gerar OED. 

As crenças dos professores em sua autoeficácia pessoal desempenha uma influência na construção destes 
objetos e foi percebido a necessidade de monitoramento no conhecimento de informática e 
acompanhamento na programação, bem como sugestão de ideias, exposição de trabalhos em grupo, visitas 
em alguns ambientes (Sala Inteligente do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA). Foi proposto 
também que explorassem dos meios que a internet poderia oferecer para servir de apoio na construção de 
materiais como: livros digitais, jogos, gibis, textos informativos e literários. 

Os materiais criados foram armazenados em um site permitindo seu uso em smarthpones, lousa interativa, 
tablet, notebook e/ou computadores. 
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Foi solicitado aos docentes um ambiente específico na sala de aula com possibilidades para a execução 
com os alunos do site e/ou objetos construídos. 

Nesta abordagem sobre o uso de material didático digital que possibilita uma proposta inovadora de 
aplicação de conteúdos no ambiente escolar foi detectado que os professores quando estimulados 
começam a crer na sua autoeficácia o que permite atingir as propostas com a TIC e aplicar de maneira a 
atender uma melhor qualidade no ensino com ferramentas digitais e conteúdos selecionados e adequados 
pelo professor na sua proposta e planejamento. 

 

2.REFERENCIAL TEÓRICO 

O Ministério da Educação desde 2013 tem procurado instalar laboratórios de informática nas escolas 
públicas, bem como procurado incentivar os docentes a fazer uso das novas mídias digitais. Debates, 
encontros, seminários, congressos, abordam os desafios de uma educação integrada às novas tendências 
educacionais com base na inovação do mundo digital. No entanto percebe-se que o problema que se 
evidencia não é por falta de instrumentos e/ou ferramentas tecnológicas que fornecem variedade e opções 
com recursos, mas da eficácia do professor e gestor  para usar as novas mídias em seus planejamentos. 
Formar docentes de modo que estejam preparados para interagir com uma metodologia vinculada às 
mídias digitais de modo que se torne um hábito a aplicação na unidade de ensino, além de propor que os 
alunos utilizem destas possibilidades para assimilar os conteúdos e resolver situações problemas 
decorrentes das propostas desenvolvidas. 

O conhecimento da tecnologia digital faz parte do cotidiano das novas gerações, mas as escolas 
permanecem em um sistema arcaio, acompanhado de mídias tradicionais que já não atendem esta geração 
Touch Screen. 

Compreender e realizar a educação, entendida como um direito individual 
humano e coletivo, implica considerar o seu poder de habilitar para o exercício 
de outros direitos, isto é, para potencializar o ser humano como cidadão pleno, 
de tal modo que este se torne apto para viver e conviver em determinado 
ambiente, em sua dimensão planetária. A educação é, pois, processo e prática 
que se concretizam nas relações sociais que transcendem o espaço e o tempo 
escolares ( BRASIL, MEC, 2013). 

Os valores e as capacidades futuras são desafios para os docentes de hoje, que enfrentam uma nova 
geração com exigencia  na mudança de metodologia de ensino e aprendizagem. 

A missão dos gestores educacionais tem sido de formar uma equipe capaz de gerir com habilidade de 
modo que ensine e consiga um bom resultado de aprendizagem com as novas tendências que priorizam os 
recursos que a tecnologia digital pode oferecer. 

Carvalho Neto (2016) faz referência ao conhecimento Tácito  que é a capacidade de tomada de decisões, 
de atitudes e do conhecimento Explícito que trata à capacidade de produção de mídia. Neste contexto o 
conhecimento Tácito e Explícito provoca assuntos sobre o qual se discute as práticas no trabalho docente. 
Aponta a necessidade de uma formação continuada pela necessidade de acompanhar a inovação do ensino 
e aprendizagem.  

Professores eficientes na construção de OED’s e adaptáveis para uma metodologia inovadora que 
possibilite uso de técnica e conhecimentos dentro de contextos atualizados e da cultura digital, necessita 
por parte dos gestores apoio e incentivo nesta mudança de paradigma. 

Para Moran, Masetto e Berhrens (2013) o uso computacional na escola é parte de um contexto de 
necessidades. A escola precisa reaprender e ser inovadora nos procedimentos e metodologia de ensino e 
aprendizagem. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nْ 9.394/96 dita a importância de fornecer 
meios para que o aluno progrida no trabalho e em estudos posteriores, da relevância dos conteúdos que 
envolvem o Ensino Básico na formação do indivíduo que será um futuro profissional para o mercado de 
trabalho. 
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Segundo Moran, Masetto e Berhrens (2013) as unidades de ensino precisam abrir-se para o mundo real e 
digital, os docentes precisam entender a proposta de trabalho com estas novas mídias e perceber que há 
um diálogo crescente entre os mundos físico e digital. 

A nova geração de alunos já não se concentram mais na linha tradicional de ensino do século XVIII em que 
o professor era mero transmissor de conteúdos e o aluno passivo diante de uma lousa e giz. Hoje na escola 
há possibilidades de trabalho tanto com as mídias analógicas como as digitais, ambas se complementam. 

Esta nova geração nativa digital quer discutir, pensar, elaborar ideias e solucionar situações problemas, é 
uma geração inteligente que desvenda o mundo através do acesso à internet. Possue os meios para 
adquirir de forma independente os conhecimentos que interessa, pois pode viajar no mundo digital e 
desvendar os mistérios que existem além do ambiente físico limitado na sala de aula. 

Torna-se cada vez mais necessário a formação contínua dos docentes e da mudança de alguns dos 
conceitos educacionais já ultrapassados, uma mudança de paradigma.  

Para Reis (2013) a ausência de estruturas organizacionais na gestão do processo de inovação nas 
empresas é o que afeta e impossibilita que tenham resultados positivos. 

Neste pensamento podemos refletir que uma escola com boas estruturas organizacionais pode ter melhor 
desempenho para uma educação inovadora, por motivar e investir na crença da autoeficácia de seus 
funcionários e fornecer meios para alcançá-las. 

Souza (2015) trata a crença que o indivíduo tem sobre sua capacidade de realizar uma determinada 
atividade e com base em Albert Bandura, psicólogo canadense, apresenta a ideia de autoeficácia a respeito 
de como estas crenças, podem fornecer reflexos positivos no desempenho e na motivação dos docentes. 

As crenças das pessoas em sua eficácia pessoal e coletiva desempenham um 
papel influente na maneira como organizam, criam e lidam com as 
circunstâncias da vida, afetando os caminhos que tomam e o que se tornam  

( BANDURA, 2008, P.24). 

A escola deve estimular seus profissionais da educação a executar projetos, planejamentos com as 
possibilidades que as novas mídias oferecem e aos professores, propor uma melhor sustentabilidade para 
tal execução, sustentabilidade em recursos, manutenção e formação contínua.  

Fernandes (2012) apresenta um modelo com base na teoria sócio cognitiva de Albert Bandura que o 
comportamento resulta da interação e que é possível o sujeito através de determinantes pessoais, 
influências do ambiente que atua, das circunstâncias que se encontra deparar-se ou não com um bom 
desempenho. Comenta que em algumas circunstâncias as condições podem ser limitativas e que existem 
condutas onde os fatores cognitivos são determinantes e que há momentos que as pessoas exercem 
influência no próprio comportamento.    

Se há incentivo na unidade de ensino, estimulação dos bons desempenhos, formação contínua da equipe, 
adequação e sustentabilidade do ambiente, ocorrerá estímulo na equipe e consequentemente irá gerar 
profissionais com maior autoeficácia, pois o ambiente influencia no ser pessoa e no seu comportamento e 
atuação profissional. É possível acreditar que as práticas pedagógicas somadas as determinantes pessoais 
e com aprendizado de tecnologia educacional poderá habilitar o professor no uso de novas mídias . 

Para Iaochite e Azzi (2012) os professores devem ter estímulos com experiências Diretas (experiências 
que vivenciam nos próprios colegas em bom desempenho). Pode observar modelos de esforço e 
persistência com características similares a sua prática pedagógica e também as experiências Vicárias que 
seria uma forma de observar outros colegas que obtiveram sucesso e alto desempenho (possibilidades em 
ver outras escolas, outros locais de sucesso em determinada proposta). Estas fontes de autoeficácia 
motivam o comportamento que tendem a ser mais persistentes, motivados e com probalilidade de melhor 
desempenho e sucesso. 

Com a Tecnologia Educacional, se pensarmos na maneira como as fontes de autoeficácia se apresenta, os 
gestores devem propor experiências e vivências para que os professores possam se motivar e se espelhar 
em modelos bem sucedidos de práticas com as novas mídias na educação e possibilidades de aulas com 
sucesso no uso de Objetos Educacionais Digitais. O professor precisa estar seguro e dominar para poder 
aplicar as novas técnicas ou metodologias. 
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3.METODOLOGIA 

A metodologia aplicada permitiu analisar a autoeficácia dos docentes que realizaram o curso de formação 
de Objetos Educacionais Digitais e aplicação prática porque o estudo descritivo permite uma melhor 
compreensão em se propor a investigar as características dos fatos. Esta pesquisa quantitativa e descritiva 
consistiu em investigar com finalidade de delineamento e análise dos fatos apresentados no decorrer da 
formação dos 60 docentes ( 30 professores e 30 gestores) das Unidades de Ensino da Rede Municipal de 
São José dos Campos na constução de OED’s utilizando do programa em PowerPoint. 

Os dados analisados servem de reflexão ao problema apresentado (necessidade da formação dos docentes 
para uso das mídias digitais e inovação no Ensino Básico com as novas mídias). 

Foi utilizado de questionário no início da formação para levantamento prévio e sucessivas apresentações 
das construções e aplicações práticas durante o processo, que serviram de avaliação. 

Nesta pesquisa foi utilizada a Pesquisa de Campo que segundo Marconi e Lakatos (2003) tem o objetivo de 
construir informações e conhecimentos acerca de um problema levantado. Neste caso busca saber sobre a 
formação dos docentes no uso de um material de apoio didático com os OED’s fazendo uso de PowerPoint 
e da autoeficácia em sala de aula na aplicação e durante a sua construção, inovando o ensino infantil e 
fundamental de crianças na faixa de 4 aos 14 anos. 

 

4.RESULTADOS 

Os 60 docentes pesquisados, mistos em turmas, com atividades e etapas diferenciadas: Educação Infantil, 
Fundamental e a Educação Especial, demonstraram interesse na construção dos Objetos Educacionais 
Digitais (OED) e na aplicação destes materiais desenvolvidos na sala de aula.  

Com as experiências Diretas, Vicariantes e de Persuasão Verbal, foi observado um melhor desempenho dos 
docentes no uso do PowerPoint e na construção de OED bem como interesse em aplicá-lo na sala de aula. 

Antes da formação docente foi observado que mesmo os professores estarem munidos de instrumentos 
como lousa interativa na sala de aula, tablet para todos os alunos e notebook, não sabiam como aplicar na 
prática estes recursos de apoio didático, pois apresentavam  dificuldade no manuseio e de ideias para o 
uso paralelo aos seus planejamentos do ano letivo, como também dificuldade de estratégias com as mídias 
digitais e domínio na classe nesta prática. 

A pesquisa de Souza (2015) foi observado que na análise dos docentes das Escolas do Departamento de 
Ciência e Tecnologia de Aeronáutica (DCTA) que apenas 10% da Unidade 1 (Educação Infantil), menos de 
10% das Unidades 2 (Ensino fundamental e Médio) e Unidade 3 (Ensino Superior) frequentavam 
formação contínua para o uso de tecnologia digital no ensino e aprendizagem.  

 

Gráfico de resultados da Dissertação de Mestrado 

Fonte: Dissertação de Mestrado (Souza, 2015, p.115) 
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Nesta pesquisa foi observada a necessidade do gestor analisar o desempenho de seus professores e os 
resultados obtidos que induzem determinadas expectativas e metas alcançáveis. Através de cursos e 
formação continuada o professor poderá adquirir um melhor desempenho com fundamentação teórica e 
prática sobre uso das novas mídias. 

A pesquisa observou também que 50 % dos docentes nunca utilizaram o laboratório de informática 
disponível nas escolas para trabalhar com seus alunos com a tecnologia digital. Percebe-se nestes dados, a 
necessidade do estímulo e persuasão verbal no uso destas mídias. 

 

Gráfico de resultados da Dissertação de Mestrado 
Fonte: Dissertação de Mestrado (Souza, 2015, p.115) 

 
Percebeu que 41, 5% dos docentes faz uso de PowerPoint e que o PowerPoint é a ferramenta de maior uso 
dos profissionais de educação. Percebe-se assim que se o professor não domina algumas ferramentas 
digitais, o PowerPoint é um programa de melhor acesso e que poderá propor facilidade no uso de algumas 
ferramentas, facilitando seu acesso e manuseio. 

 

Fonte: Dissertação de Mestrado (Souza, 2015, p.115) 

 

Com base na pesquisa anterior, desencadeou-se novas pesquisas e experiências entre pesquisadores e 
docentes, surgindo assim possibilidades do uso de PowerPoint na construção de material didático digital 
para o professor de Ensino Básico. 
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Na atual pesquisa foi aplicado um novo questionário que confirmou o domínio básico com o PowerPoint, 
mas foi somente após a formação com os docentes que se ampliou  as possibilidades com este programa, 
sendo possível observar diversas ideias a partir das sugestões oferecidas pelo tutor da formação e 
proposta em criar novos objetos tendo o professor autor de seu material didático digital. 

 

Criar uma apresentação simples de dispositivo em PowerPoint 

Fonte: Curso de Aperfeiçoamento, ITA (2016).  

 
Através destas observações e resultados propostos no curso de formação em OED foi observado que os 
docentes tiveram maior desempenho após uma formação contínua nas novas mídias e demonstraram 
satisfação na prática e com as experiências. Foi interessante vê-los comparar seus objetos construídos com 
os objetos dos colegas de outras Unidades de Ensino, e ao aprender com as experiências de outros, 
criaram novas possibilidades de construção dos seus próprios objetos. 

 Foi percebido que ao compararem os materiais didáticos digitais e as suas possibilidades, que os OED’s 
ofereciam, aumentaram sua crença em sua autoeficácia no uso das novas mídias, pois aprenderam como 
dominar a tecnologia digital  na sala de aula e quais estratégias deveriam usar para atingir as metas com a 
TIC em seus planejamentos. 

A proposta para os docentes, sugeriu que seus materiais fossem armazenados em um Site Educacional e 
que partir dos OED’s construídos eles poderiam compartilhar com outros professores de suas Unidades de 
Ensino, desenvolver melhor as estratégias propostas e inovar suas habilidades com uma educação voltada 
para os recursos que a mídia pode oferecer. 

O site oferece acesso em smartphone, tablet, lousa interativa, computadores e são adequados as etapas e 
necessidades do professor, pois foram construídos de acordo com as suas propostas pedagógicas. 

Os botões de acesso direcionam ao conteúdo que se deseja transmitir e oportunizam o professor a criar 
diversas possibilidades e estratégias de ensino, além de motivar os alunos por ser uma ferramenta de 
inovação no ensino e estímulo para a geração Touch Screen. 

Site Educacional da Educação Infantil 
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Figura 1 : Página Inicial do Site da Escola Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, 2017. 

 
 

O Site pode ser ampliado para novas perspectivas de aprendizagem, seja na Educação Infantil ou 
Fundamental, cabe aos gestores das Unidades de Ensino adaptá-lo de acordo com a proposta pedagógica 
da escola ou diretrizes de cada etapa de ensino. 

Materiais digitais didáticos armazenados no Site de Natureza e Sociedade 

 

Figura 2 : Página do Site da Escola Montenegro / DCTA , 2015, 2016 e 2017. 

 

 

Foi oferecida a possibilidade dos docentes da Rede Municipal de Ensino trabalhar com este Objeto 
Educacional Digital, tendo no Site Educacional condições de armazenar seus materiais digitais durante o 
ano letivo, alimentando o site sempre que houver necessidade e procurando sempre ampliar para novas 
experiências tornando-se cada vez mais autoeficazes no domínio desta nova metodologia com uso das 
novas mídias e cultura digital. O site tem extenção para todos os conteúdos do Ensino Básico, pois os 
materiais serão criados e transformados em OED de acordo com o público usuário e necessidades da 
Unidade de Ensino. 
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5.DISCUSSÃO 

A questão aqui tratada foi da formação do professor e gestor na aplicação prática de Tecnologia Digital no 
Ensino Básico. 

Verificou-se que se os docentes encontrando oportunidades para experiências Diretas, Vicariantes, 
Persuasão Verbal poderão adquirir maior eficácia na sua atuação prática como profissional da educação. 

Observou-se a necessidade de motivação para o seu desempenho e instrumentalização de como utilizar as 
mídias digitais. 

Percebeu que sendo o professor autor de seu processo educacional tem maior interesse na docência pois 
percebe suas possibilidades e se envolve emocionalmente nas atividades. 

Que o PowerPoint é a ferramenta de melhor exploração para os docentes na questão de domínio e criação 
de material pedagógico, bem como utilização de um Site Educacional para armazenar os OED’s 
construídos pelas equipes. 

Nota-se interesse dos docentes (diretores, orientadores e professores) em se aperfeiçoar no uso das novas 
mídias e trazer para a prática na sala de aula a aplicação de Objetos Educacionais Digitais, mas falta 
incentivo por parte dos gestores e apoio do Ministério da Educação que embora tenha projetos e leis, 
ainda não conseguiu atingir o seu público alvo. 

Há necessidade de melhores recursos em algumas escolas com relação a aparelhos e instrumentos de 
trabalho e em outras mesmo possuindo os recursos, não encontram sustentabilidade (manutenção, 
formação contínua, programadores). 

Percebe-se a necessidade de formação contínua dos professores e de gestores educacionais para que 
possam implantar tal metodologia de trabalho e tornar o uso de OED um hábito e se vincular as estratégias 
de trabalho nos planejamentos. 

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade da formação docente é importante para a autoeficácia dos professores e gestores que lidam 
com o processo de ensino e aprendizagem. Precisam sentir segurança no que realizam, planejam e de 
sustentabilidade para exercer sua eficácia nas aulas com as novas mídias. 

Mesmo com instrumentos e recursos tecnológicos, sem a base de como utilizar a tecnologia disponível, 
não haverá um resultado positivo de desempenho com os Objetos Educacionais Digitais, torna-se 
necessário estratégias de ensino e aprendizagem por parte dos orientadores educacionais que precisam 
estar atentos a proposta e planejamento de ensino. 

Além do conhecimento de sua experiência, os profissionais da educação precisam de constante 
acompanhamento e aperfeiçoamento das questões que se atualizam no mundo cotidiano que nem sempre 
na sua rotina de trabalho se dispõe a buscar. Portanto os gestores em detrimento a gestão de inovações na 
educação, devem buscar parcerias estratégicas com cursos, experiências de realização e desempenho 
pessoal, comparações com evoluções de outras unidades de ensino, estímulos para estratégias bem 
sucedidas, análises constantes de resultados, busca de tecnologias inovadoras e um olhar atento para os 
aspectos emocionais e somáticos de sua equipe de trabalho. 

A autoeficácia docente no uso de tecnologia digital, na construção de objetos educacioais torna-se possível 
quando há uma sustentabilidade na formação e manutenção desta proposta nas Unidades de Ensino. É 
preciso que o Ministério da Educação trate a questão da inovação do ensino de escolas públicas e privadas 
com uma maior enfase na estrutura e na base de formação que parte desde a formação academica até sua 
permanência na mediação do ensino e aprendizagem do Ensino Básico. 

Gestores devem conhecer o construto de autoeficácia para que possa estimular através de experiências de 
êxito pessoal, aprendizagens vicariantes e pesuasão social a formação continuada de sua equipe, verificar 
as necessidades de informação técnica e prática e promover um maior desempenho na Unidade de Ensino 
gerando assim uma inovação na educação. 
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Interessante ressaltar que se os docentes em maioria não dominam o uso das novas mídias, nesta 
pesquisa, foi verificado que adequando os meios e as técnicas é possível aprender o domínio utilizando do 
programa PowerPoint, este, pode ser um alicerce para estruturar os planejamentos com jogos e atividades 
no Tablet, smartphone, computador e lousa interativa, transformando as possibilidades e usando dos  
meios que a tecnologia pode oferecer para inovar o ensino com as novas tendências educacionais . O 
professor poderá partir do simples para o mais complexo e mudar sua atitude e forma de ensinar.  
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Capítulo 7 
 

Educação 4.0 e seus impactos no Século XXI 
 

Regina Candida Führ 

Wagner Roberto Haubenthal 

 

Resumo: O artigo aprofunda o tema - Educação 4.0 e seus impactos no Século XXI- com o 

objetivo de aprofundar os desafios da educação na era digital e seus impactos numa 

sociedade 4.0. A temática conduz a pesquisadora a algumas questões de investigação: 

Qual a nova configuração da educação 4.0 que possibilite a aprendizagem do estudante e 

desenvolva as competências para o século XXI?  Quais os impactos das mudanças da 

educação 4.0 para o docente que se encontra no advento do mundo 4.0? O que significa 

preparar cidadãos para que possam desenvolver o seu projeto pessoal, social e 

profissional num mundo em constante mudança, acelerado e imerso em aldeias globais?  

Para aprofundar estas questões foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico 

qualitativo a partir de autores que aprofundam a temática em estudo. O texto aprofunda 

em seu referencial teórico a Metamorfose da Educação: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0;  a Educação 4.0 

e a Teoria do Conectivismo na Revolução Digital;  e  o Aprender a Aprender no 

Ciberespaço e na  Cibercultura.  A educação 4.0 no contexto da revolução digital requer 

ambientes ciberarquitetônicos, dinâmicos,  heterogêneos e com flexibilidade 

metodológica que possibilite a aprendizagem através da descoberta e produção criativa 

por meio da participação ativa dos educandos e educadores em projetos e pesquisas.  

 

Palavras-chave:  Aprendizagem, Tecnologia da Informação e Comunicação, Ciberespaço, 

Cibercultura.  
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1 INTRODUÇÃO  

O artigo com o tema - Educação 4.0 e seus impactos no Século XXI  - apresenta como objetivo aprofundar 
os desafios da educação na era digital e seus impactos numa sociedade 4.0. O complexo cenário social, 
econômico e político contemporâneo faz emergir uma nova configuração da educação para o século XXI. 
Imersos num mundo onde a tecnologia da informação e da comunicação avança rapidamente e modifica a 
forma de pensar, de relacionar e de agir do ser humano, a educação encontra-se diante de um “tornado” de 
ameaças e incertezas que requerem mudanças significativas na sua estrutura. Diante dessas inquietações a 
pesquisadora parte de algumas questões de investigação: Qual a nova configuração da educação 4.0 que 
possibilite a aprendizagem do estudante e desenvolva as competências para o século XXI?  Quais os 
impactos das mudanças da educação 4.0 para o docente que se encontra no advento do mundo 4.0? O que 
significa preparar cidadãos para que possam desenvolver o seu projeto pessoal, social e profissional num 
mundo em constante mudança, acelerado e imerso em aldeias globais?  

A construção de contextos educacionais para o século XXI devem contemplar ambientes que possibilitem e 
estimulem a autonomia, a criatividade, a solidariedade, a colaboração, a investigação em forma de 
pesquisa, inovação, interação e a cultura maker e co-working. Além disso, o educador e o educando 
precisam experimentar as interações formativas dos futuros cidadãos, de modo que, ao viver os cenários 
complexos de produção, criação, solução de problemas e intercâmbios democráticos e solidários, 
aprendam na prática a bondade, a verdade e a beleza.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A METAMORFOSE DA EDUCAÇÃO: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 

A educação do século XXI encontra-se inserida no contexto de quarta revolução industrial que impacta a 
forma de pensar, de relacionar e de agir do ser humano. No percurso do tempo a educação sofreu uma 
acelerada metamorfose, pois o contexto social, econômico e político apresenta um novo cenário que 
requer outra postura do profissional inserido na era digital com as seguintes competências, apresentadas 
por Gómez ( 2015, p. 77):  

 Capacidade de utilizar e comunicar de maneira disciplinada, crítica e criativa o conhecimento e as 
ferramentas simbólicas que a humanidade foi construindo através dos tempos.  

 Capacidade para viver e conviver democraticamente em grupos humanos cada vez mais 
heterogêneos, na sociedade global. 

 Capacidade de viver a atuar autonomamente e construir o próprio projeto de vida.  

 

No decorrer do tempo à educação passou por um processo de evolução que podemos classificar da 
seguinte forma:  

a) Educação 1.0 – Nessa fase o educador era  a figura  mais importante na organização e no  trabalho de 
formação do estudante. Os estudantes, numa atitude de admiração e submissão, recebiam os 
ensinamentos dos mestres, pois ele era o detentor do saber. As primeiras escolas eram chamadas de 
Escolas Paroquiais e limitavam-se à formação de eclesiásticos. As aulas aconteciam nas igrejas e o ensino 
era limitado a leitura de texto sagrados. O ensino era baseado estritamente a educação cristã. Durante 
séculos essa educação prevaleceu e atendeu as expectativas da sociedade da época que não queria que as 
pessoas refletissem, pensassem e tirasse suas conclusões. Portanto,  na educação 1.0 o currículo consistia 
apenas em aprender  ler, escrever, conhecer a bíblia, canto e um pouco de aritmética, com o tempo incluiu 
o latim, gramática, retórica e dialética. 

 

b) Educação 2.0 - A "nova" escola 2.0 preparou as pessoas para trabalhar nas fábricas. Essa educação 2.0, 
com forte influência da Revolução Industrial, apresenta as mesmas características observadas na 
produção industrial - tarefas repetitivas, mecânicas e trabalho individual. A sala de aula era vista como 
homogenia e uma metodologia de ensino e aprendizagem que se caracterizava pela: padronização, 
concentração, centralização e sincronização. A educação passou a ter como objetivo o treinamento, 
alicerçado na aprendizagem informativa, à qual a memorização ficava evidenciada.  O conhecimento 
transmitido tinha, mais uma vez, a função de adequar o educando a sociedade e ao mercado de trabalho.   
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c) Educação 3.0 - Consiste uma nova concepção do que ensinar, como ensinar, com o que ensinar e o que 
desenvolver  para entregar como resultado, ao final do processo educativo, uma pessoa apta a trabalhar 
nesse novo cenário social. Na educação 3.0 o professor precisa saber usar as novas tecnologias como 
potencial pedagógico. Essa educação alia as novas tecnologias com a aprendizagem, sendo assim estimula 
cada vez mais os estudantes a desenvolverem a autonomia, a criatividade, a flexibilidade, a participação e 
a pesquisa a partir de projetos.  

 

d) Educação 4.0-  Com o advento da Quarta Revolução Industrial e da era digital, a educação apresenta 
um novo paradigma onde a informação encontra-se na rede das redes, nas aldeias globais e encontra-se 
acessível a todos de forma horizontal e circular, sem limite de tempo e espaço geográfico. O educador, 
nessa chuva de sinapses de informações acessíveis pelas TICs, necessita inserir a cultura digital e as 
metodologias ativas em sua prática pedagógica,  para  torna-se o orquestrador, o curador das múltiplas 
informações junto ao educando. Nesse espaço tecnopedagógico procura organizar e sintetizar a 
informação, transformando a informação em conhecimento e o conhecimento em sabedoria.  O educando 
nessa rede de aprendizagem ciberarquitetônica torna-se o ator, o autor do conhecimento através da 
pesquisa proposta nos projetos interdisciplinares que possibilitam o desenvolvimento de competências e 
habilidades para  corresponder à sociedade 4.0.  

 

2.2 EDUCAÇÃO 4.0 E A TEORIA DO CONECTIVISMO NA REVOLUÇÃO DIGITAL  

A educação na era digital, marcada pela incerteza e complexidade da vida pessoal, social e profissional, 
onde o ser humano encontra-se saturado de informação que se encontra presente nas diferentes 
plataformas requer novas competências. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico do ano 2002, in Goméz (2015),  define competência como:  

[...] a capacidade de responder às demandas complexas e realizar várias 
tarefas adequadamente. É uma combinação de habilidades práticas, 
conhecimentos, motivação, valores, atitudes, emoções e outros 
componentes sociais e comportamentais que estão mobilizados 
conjuntamente para alcançar uma atuação eficaz.  

O que diferencia a competência da capacidade ou qualidade humana fundamental é o saber pensar, dizer e 
fazer e o querer ligado às necessidades e interesses, relacionados ao projeto de vida, em contextos e 
situações específicos e complexos.  Portanto, uma pessoa competente precisa ser capaz de utilizar todos os 
seus recursos e desenvolver os seguintes processos diante de situações problemáticas onde se encontra: 
1- análise e diagnóstico compreensivo das situações problemáticas; 2- elaboração e planejamento dos 
modos mãos adequados de intervenção; 3- atuação flexível, sensível, criativa e adaptativa; 4- avaliação 
reflexiva de processos e resultados, bem como a formulação de consequentes propostas de melhoria.  

Na educação 4.0 o docente precisa contribuir para que o educando desenvolva as competências, numa 
interrelação inseparável de conhecimentos (conteúdos), e habilidades para investigar a natureza 
complexa dos fenômenos do contexto da era digital. No contexto das grandes mudanças do mundo 
contemporâneo,  as instituições de ensino devem propor um currículo flexível e maker para que os 
estudantes se tornem autores de suas próprias vidas; como aprendizes que se autodirigem ao longo da 
vida; pesquisadores éticos com rigor científico; comunicadores eficazes; cidadãos solidários e 
comprometidos com a construção de uma sociedade humana justa e igualitária; criadores singulares em 
suas áreas de especialização e interesse; colaboradores afetivos nos grupos e na comunidade. Portanto, em 
tempos de retropia, onde a humanidade olha pelo retrovisor  para um passado nostálgico  distante e 
ilusório, onde a esperança se encontra enlutada, a educação,  não distante dessa ótica, deve enfatizar o 
caráter holístico da natureza humana, onde o conhecimento, a beleza e a bondade são componentes 
irrenunciáveis e interdependentes.  

Para o advento da educação 4.0 imersa num mundo conectado, a teoria do conectivismo proposta por 
Siemens (2005) nos apresenta a integração de princípios explorados pelas teorias do caos, das redes, da 
complexidade e da auto-organização.  O conectivismo afirma que a aprendizagem envolve a construção 
pessoal de conexões e em âmbito global, mutável, fluido e ilimitado de conexões sociais, presenciais e /ou 
virtuais.  

Siemens (2005) apresenta três princípios nos quais fundamenta o conectivismo: 1- A relevância dos 
processos e contextos; 2- A importância da pluralidade e qualidade das redes; 3- A importância da 
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externalização da informação. Em resumo, o conectivismo como construtivismo social na era digital global 
considera a cognição como uma complexa rede de conexões entre os elementos internos e externos, 
individuais e coletivos, presenciais e virtuais, que se potencializa ao máximo pela mediação das redes 
digitais.  

2.3 O APRENDER A APRENDER NO CIBERESPAÇO E NA  CIBERCULTURA  

Os ambientes de construção da aprendizagem devem oferecer aos estudantes ambientes de pesquisa 
ciberarquitetônicos e colaborativos, conectados na rede das redes  para que possam gerenciar as 
informações criticamente, elaborar, planejar, compartilhar e atuar em grupos para resignificar o 
conhecimento, através da cultura maker. Além disso, Renick, Levine e Tasley (1991), enfatizam que na era 
digital o aprender a aprender requer  desenvolver uma mente crítica que envolve enfatizar o sentido, a 
dimensão ética e responsável sobre o rigor e a orientação da busca e da aplicação; combinar eficiência e 
sentido; questionar as prioridades e estratégias; avaliar os rendimentos.  

Integrar o complexo ciberespaço da cultura digital exige do educando e educador aprender os meandros 
da comunicação para selecionar, processar, compreender, difundir e compartilhar os significados 
recriados de forma individual, pelos grupos ou comunidades virtuais heterogêneas. Isso requer um 
cidadão contemporâneo alfadigital com capacidade de fala correta, leitura fluente e escrita clara na 
linguagem verbal, multimídia e hipertexto. O desenvolvimento dessas competências comunicacionais, 
conforme Gómez (2015, p 85), envolve 

[...] expressar ideias claramente, escutar e compreender, utilizar a 
comunicação para uma grande variedade de propósitos, usar múltiplas 
plataformas, aprender a colaborar, respeitar, compreender, escutar, 
oferecer iniciativas, discutir propostas e modelos de ação, 
responsabilidades pessoais e compartilhadas nos intercâmbios sociais 
presenciais ou virtuais. [...] uma cultura informacional que permite um 
acesso eficiente, avaliação crítica e utilização ágil, rigorosa e criativa da 
informação; uma cultura de 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.  

O contexto atual denominado como era da informação onde a comunicação transita no ciberespaço que 
ultrapassa o tempo e espaço geográfico num viajem informacional instantânea, formando a inteligência 
conectiva e coletiva. Levy (1999, p 17) define o ciberespaço e cibercultura como resultado das ações 
humanas como  

[...] o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material 
da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação 
que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam 
esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o 
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, 
de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 
com o crescimento do ciberespaço.  

No ciberespaço circula a cibercultura de forma democrática através das múltiplas tecnologias da 
informação e comunicação,  onde se constroem os espaços do aprender a aprender de forma holística, 
flexível e adaptável, rompendo com as “saudosas” matrizes educacionais que ultrapassaram o tempo, 
deixando as marcas da produção em série, da memorização, da estagnação  e da descontextualização do 
conteúdo.  

 

3 METODOLOGIA  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa é de cunho bibliográfico qualitativo, 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. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Diante do contexto da era da informação digital do século XXI, a educação 4.0 encontra-se na esteira das 
grandes mudanças. Passagem de uma experiência de aprendizagem linear e verticalizada para uma cultura 
do aprender a aprender onde a informação se encontra na rede das redes e circula numa velocidade de 
conexão disponível a todo tempo e lugar. Neste ciberespaço e onde transita a cibercultura onde a 
aprendizagem ocorre de forma ativa,  cooperativa e compartilhada,  permitindo que cada ser humano 
desenvolva suas competências e habilidades de forma personalizada.  

A inovação pedagógica construída a partir dos espaços arquitetônicos de aprendizagem  favorece o 
compartilhamento das informações, a cooperação, a autonomia, autorregulação, a cultura maker e co-
working desenvolvida através da pesquisa e projetos interdisciplinares inovadores. Nesse espaço 
cooperativo de aprendizagem podemos perceber nos educandos os seguintes resultados: 1- aumento do 
rendimento acadêmico; 2- melhora nas relações pessoais entre os aprendizes, favorecendo o 
desenvolvimento de habilidades socioemocionais; 3- estimulo no desenvolvimento do modo de pensar, 
questionar, argumentar, avaliar e sintetizar; 4- favorece a transparência do conhecimento e sua utilização 
em contextos heterogêneos.  

Nel Noddings (1992, 2012) destaca a importância das relações socioemocionais na educação 4.0  do século 
XXI onde contamos com a presença acelerada da tecnologia da informação e da comunicação.  Diante 
disso, o autor propõe quatro estratégias para que a instituição de ensino seja um ambiente onde os 
educandos se sintam amados e aprendam a amar: 1- o educador, enquanto curador/orquestrador do 
conteúdo,  ser testemunho de relações de cuidado com seus estudantes; 2- incentivar o diálogo aberto e 
honesto; 3-  instigar a confiança e as expectativas dos estudantes que estão na busca sincera de si mesmos; 
4- celebrar a prática da pedagogia do cuidado para com os outros.  

 

5 CONCLUSÕES 

A educação 4.0 no contexto da era da tecnologia da informação de comunicação encontra-se no embalo de 
grandes transformações que englobam as instituições de ensino, os educadores e educandos. O contexto 
do ciberespaço e da cibercultura nos apresentam novos cenários de aprendizagem que exigem novas 
práticas pedagógicas que envolvem o domínio da linguagem tecnopedagógica. As possibilidades de 
comunicação e informação na era digital global são ilimitadas, pois isso os contextos de aprendizagem 
devem se abrir para redes presenciais e virtuais que formam comunidades de aprendizes sem limites 
espaciais ou temporais.  

A pluralidade e a flexibilidade se configuram como inovação no contexto de aprendizagem das instituições 
de ensino. Proporcionar espaços de multiuso e tempos flexíveis a serviço de projetos de aprendizagem, 
como: espaços de trabalho individual e estudo, espaços de trabalho em grupo, espaços de comunicação, 
exposição, discussão e debate. Ambientes diversificados, polivalentes, flexíveis em suas formas de 
organização, no desenvolvimento das atividades, nos ritmos,  nos recursos didáticos e humanos.   
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Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão sobre os desafios dos docentes, para 

atuarem nos processos de ensino e de aprendizagem, na sociedade do conhecimento. A 

sociedade do conhecimento está vivenciando a revolução digital, também denominada 

como a quarta revolução industrial. Esta revolução é baseada nas TDICs (Tecnologias 

Digitais da Informação e da Comunicação). No caso dos espaços educacionais, esta 

revolução está sendo chamada de Educação 4.0. Além da aplicação das TDICs, a 

Educação 4.0 também envolve o uso de metodologias ativas de aprendizagem, tornando 

o aluno como parte central dos processos de ensino e de aprendizagem, sendo sujeito na 

construção do seu conhecimento. 

 

Palavras-Chave: Docência; Didática; Revolução Digital, Educação 4.0. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, todos no s vivemos em um mundo de estimulaça o í mpar principalmente pelo fato de que 
estamos o tempo todo conectados, por meio de nossos smartphones. Esta conexa o constante, quase que 
ininterrupta, traz benefí cios mas, tambe m, traz malefí cios. Entre os malefí cios destacam-se a depende ncia 
da tecnologia e, no ambiente de sala de aula, verifica-se um grande descompasso, entre o me todo 
tradicional de ensino e os estí mulos da sociedade do conhecimento, que e  ra pida e difusa. No me todo 
tradicional de ensino os processos de ensino e de aprendizagem sa o centrados no professor: o professor 
“da ” aula, ou seja, e  o detentor do conteu do e o “transfere” para o aluno. A sociedade do conhecimento 
deixa claro que todos os processos sa o mais informais e flexí veis (SILVEIRA et. al, 2019). 

Neste contexto, as escolas, seus gestores e docentes, precisam encontrar alguma forma de se aproximarem 
dos jovens estudantes, ao inve s de, apenas, deixa -los de fora dos processos de ensino e de aprendizagem. 
Enta o, qual e  o caminho? Segundo Bergmann, o  segredo e  o relacionamento, destacando que, se quisermos 
que os alunos se apropriem da aprendizagem em nossas aulas, precisamos alcançar na o apenas suas 
mentes mas, tambe m, seus coraço es (BERGMANN, 2018). 

A atividade docente, o “ser professor”, envolve diferentes saberes e conhecimentos, sendo: 1) Cientí ficos – 
referentes a  a rea de domí nio estudada; 2) Pedago gicos – como ensinar diferentes conteu dos; 3) 
Educacionais – envolvendo aspectos como cidadania e 4) Atitudinais, tais como: sensibilidade, indagaça o 
teo rica, criatividade, flexibilidade para encarar situaço es conflituosas presentes nos contextos escolares. A 
Dida tica e  a a rea da Pedagogia que tem, por objeto de estudo, o processo de ensino, as aço es de ensinar. Na 
pra tica, ensinar algo e  mais difí cil do que fazer algo. Pensemos, por exemplo, na aça o de dirigir um carro. 
Dirigir um carro e  uma atividade pra tica. E se formos ensinar algue m a dirigir? Como devemos fazer? 
Precisamos usar a Dida tica, que envolve me todos e procedimentos compreendidos como aplicaça o dos 
conhecimentos cientí ficos, traduzidos em te cnicas para ensinar. Em suma, significa que a Dida tica abrange 
o desenvolvimento de novas te cnicas de ensinar e, o ensino, a aplicaça o das te cnicas desenvolvidas. A 
Dida tica possibilita que os professores das a reas especí ficas “pedagogizem” as Cie ncias, as Artes, a 
Filosofia (CUNHA et. al, 2001; PIMENTA; ANASTASIOU, 2008; SILVEIRA et. al, 2019). 

Atualmente, as TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação) estão auxiliando professores 
e alunos nos processos de ensino e aprendizagem, principalmente no que diz respeito à utilização de 
materiais didáticos digitais (também conhecidos como OAs – Objetos de Aprendizagem) e na EaD 
(Educação a Distância). Diferentes OAs podem ser empregados para apoio às atividades de aula, em 
diferentes níveis de ensino e em diferentes modalidades (incluindo a modalidade presencial). O aumento 
no número de cursos e no número de alunos matriculados em cursos na modalidade de EaD, bem como a 
consequente ampliação do uso de AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) abre espaço para o 
desenvolvimento de diferentes ferramentas e materiais para serem aplicadas neste contexto (PARREIRA; 
FALKEMBACH; SILVEIRA, 2018; PEREIRA et al., 2017). 

Outra tendência no mundo digital é a de ampliar a acessibilidade, permitindo que pessoas que possuam 
diferentes deficiências possam ter acesso à informação e, assim, participarem ativamente da sociedade da 
informação, como sujeitos ativos na construção do conhecimento (PARREIRA; FALKEMBACH; SILVEIRA, 
2018; PEREIRA et al., 2017). Neste contexto precisamos falar de Didática novamente. Os professores 
precisarão encontrar estratégias para “pedagogizar” o conhecimento para pessoas portadoras de 
deficiência, tais como a deficiência visual. Um destes exemplos é o de criar estratégias para apoiar os 
processos de ensino e de aprendizagem de lógica de programação para alunos cegos, apresentado por 
Steffens (STEFFENS et al., 2019). 

Neste contexto, este artigo discute os papeis dos professores e alunos como atores e sujeitos dos processos 
de ensino e de aprendizagem, apoiando-se nas TDICs e em metodologias ativas de aprendizagem, que 
favoreçam o aprender a aprender, caracterí stica importante na sociedade do conhecimento.  

 

2 DOCÊNCIA E DIDÁTICA 

Segundo Demo (DEMO, 2004), as premissas da atividade docente envolvem, pelo menos, os seguintes 
aspectos: 

 Deve prevalecer a interação e a pesquisa, não a mera transmissão de conhecimentos (professor 
como detentor do conhecimento); 

 Alunos e professores devem ser respeitados, ambos esta o do mesmo lado, em uma caminhada em 
busca do conhecimento; 
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 A profissa o de Professor na o deve ser exercida por quem na o esteja preparado; 

 O ponto de partida do trabalho do professor e  o Projeto Pedago gico Institucional (PPI) ou Projeto 
Polí tico-Pedago gico; 

Ale m disso, segundo o mesmo autor, os docentes devem saber: 1) diferenciar os conteu dos essenciais dos 
complementares, visando focar os esforços dos processos de ensino e de aprendizagem no que e  mais 
importante; 2) rever aspectos como autoridade e autoritarismo, ou seja, o professor pode manter a 
autoridade em sala de ala, mesmo sem ser autorita rio. Isto faz parte da Gesta o do Espaço de Sala de Aula 
(SENGER; PANNO; SILVEIRA, 2017); 3) auxiliar os alunos na busca de conhecimentos, para que os mesmos 
desenvolvam sua autonomia e, consequentemente, aprendam a aprender e 4) desenvolver a capacidade de 
reflexa o, envolvendo uma autoavaliaça o. 

Demo (DEMO, 2004) coloca que os docentes precisam fazer algumas rupturas para aprimorar suas 
atividades e, consequentemente, os processos de ensino e de aprendizagem. Entre estas rupturas 
destacam-se: 1) o conhecimento da  realidade institucional e 2) o trabalho em equipe. Conhecer a 
realidade institucional e  importante, para que as aço es estejam, efetivamente, alinhadas ao contexto social, 
pois tudo que aprendemos depende do contexto em que vivemos, como coloca a teoria so cio- 
interacionista proposta por Vygotsky (2007). Com relaça o ao trabalho em equipe, cabe destacar que a 
atividade docente acontece, na maioria das vezes, de forma isolada, quando o professor entra em sua de 
aula e fecha a porta da mesma, ou seja, fecham-se as oportunidades de compartilhar o conhecimento. 

Demo (2004) destaca que ser professor é fazer o aluno aprender, na o dar aula. Esta afirmaça o deixa bem 
claro que os processos de ensino e de aprendizagem sa o distintos, ou seja, o professor pode ensinar e os 
alunos podem ou na o aprender o conteu do, bem como podemos aprender sem que seja necessa rio que 
algue m nos ensine. 

Outro aspecto tambe m destacado por Demo (2004) e  o de que os professores, especialmente os do Ensino 
Superior, devem produzir seus materiais dida ticos, tais como livros, resultantes de projetos de pesquisa 
e/ou de extensa o. Demo (2004) tambe m coloca que professor na o e  quem ensina, mas o eterno aprendiz 
(aquele que aprende melhor) – quem não estuda não tem aula para dar. 

Atualmente, temos acesso ilimitado a  informaça o, devido a  revoluça o digital e tecnolo gica e o acesso 
facilitado a  Internet. Neste contexto, na o ha  mais lugar para o professor como principal fonte de 
informaça o, ja  que a mesma e  facilmente encontrada. Sendo assim, o professor deve atuar como uma ponte 
entre o conhecimento disponí vel e as estruturas cognitivas, culturais e afetivas dos estudantes (DEMO, 
2004). Novamente, como destacamos no iní cio deste artigo, a questa o da afetividade e  reforçada.  

Para Demo (2004), uma boa aula precisa ser elaborada, reconstruí da (estudo continuado); precisa ser 
atraente; precisa ser envolvente (emoça o, relacionamentos) e precisa ser curta. Aqui aparecem dois 
aspectos que sa o base da metodologia da Sala de Aula Invertida, proposta por Bergmann (2018), que 
envolve a afetividade e a duraça o da aula. Bergmann propo e que sejam realizadas ví deo-aulas para os 
alunos assistirem fora do hora rio de aula, sendo que as mesmas precisam ser curtas (entre 5 e 8 minutos). 
No hora rio das aulas presenciais, os alunos desenvolvera o atividades pra ticas e interativas, com base nesta 
ví deo-aula. 

Os alunos, atualmente, na sua maioria, nativos digitais, esperam que os educadores sejam capazes de se 
comunicar e de se relacionar, que transmitam sua experie ncia, seu saber fazer, que sejam entusiastas e 
capazes de compreensa o empa tica. Educadores que ministrem conhecimentos ao mesmo tempo teo ricos e 
pra ticos, que superem as tradicionais separaço es entre as disciplinas (SILVEIRA et. al, 2019). 

Cunha (CUNHA et. al, 2001) apontam algumas estrate gias que sa o bem vistas pelos alunos, tais como: 1) 
experie ncias e situaço es que estimulem a discussa o e a contradiça o; 2) estí mulo a  participaça o e ao 
protagonismo (colocando o aluno no centro dos processos de ensino e de aprendizagem, como sujeito do 
pro prio processo de aprendizagem) (FRANCO, 2004; VYGOTSKY, 2007); 3) realizaça o de atividades que 
envolvem a pesquisa; 4) paixa o, gosto, entusiasmo; 5) domí nio do conhecimento; 6) realidade pra tica 
como referencial da teoria; 7) relaça o positiva entre professor e aluno; 8) uso de recursos tecnolo gicos 
interativos e 9) estí mulo a  leitura, reflexa o e escrita. 

Os alunos nativos digitais esta o habituados ao raciocí nio difuso, a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A 
escola, que se mante m presa ao modelo mais tradicional de ensino, valoriza a seque ncia linear do 
pensamento. Esse modelo na o e  atrativo para o aluno. A Instituiça o de Ensino na o consegue sintonizar-se 
ao ritmo do aluno e tambe m na o e  bem-sucedida em aumentar capacidades como tempo de concentraça o 
e autodisciplina (CAMILO, 2017). 
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Do ponto de vista dos docentes, os aspectos que estimulam a interatividade envolvem (CUNHA et. al, 
2001):  

 fazer algumas rupturas que satisfazem os estudantes (prazer, afeiça o); 

 os docentes afirmam gostar do que fazem – justificativa de suas escolhas profissionais; 

os docentes se sentem incomodados e procuram inovar em suas pra ticas. 

Os docentes tambe m destacam que as experie ncias inovadoras so  acontecem quando se instala uma 
cumplicidade entre o professor e os estudantes e que, geralmente, os estudantes acabam cativados pelas 
novas possibilidades. As instituiço es de ensino, infelizmente, tendem a sistematizar os processos de ensino 
e de aprendizagem, homogeneizando procedimentos e criando inu meros regramentos, que na o condizem 
com a flexibilidade existente na sociedade do conhecimento. 

Para que a cumplicidade e a interatividade entre os alunos e professores (e entre os alunos) ocorra 
efetivamente, pode-se estabelecer, no iní cio do perí odo letivo, um contrato pedago gico (ou contrato 
psicolo gico). Por meio deste contrato, ficara o estabelecidas as responsabilidades de cada um para apoiar 
os processos de ensino e de aprendizagem (SILVEIRA et. al, 2019). 

 

3 ATIVIDADES INTERATIVAS EM SALA DE AULA 

Para atender aos anseios dos nativos digitais, o professor pode aplicar uma metodologia ativa de 
aprendizagem, ao inve s de usar apenas o me todo tradicional de ensino, que e  a aula expositiva. Isto na o 
significa que a aula expositiva e  algo ruim mas, que, em alguns momentos ela poderia ser substituí da por 
uma leitura ou por uma ví deo-aula. Para dar conta destas atividades interativas, os professores podem 
aplicar diferentes estrate gias, tais como: projetos, experimentos, discusso es, simulaço es, jogos, estudos de 
caso e resoluça o de problemas, entre outros. 

Os jogos podem ser desenvolvidos especificamente para auxiliar nos processos de ensino e de 
aprendizagem, os Jogos Educacionais e podem ser digitais, os Jogos Educacionais Digitais. Pode-se adotar 
uma metodologia denominada de aprendizagem baseada em jogos e, tambe m, podem ser utilizados jogos 
de tabuleiro, ate  mesmo os  mais tradicionais, como o jogo de xadrez, que estimula o desenvolvimento do 
raciocí nio lo gico-matema tico (PARREIRA; FALKEMBACH; SILVEIRA, 2018).  

Na UFSM – Universidade Federal de Santa Maria – Campus Frederico Westphalen – RS (UFSM/FW) te m 
sido desenvolvidos diferentes jogos educacionais digitais. A Figura 1 apresenta a interface do jogo “Vamos 
a s Compra$?”, com foco na Educaça o Financeira (KLISZCZ; PARREIRA; SILVEIRA, 2016). 

 

Figura 1 – Tela do Jogo Vamos às Compra$? 

Fonte: (KLISZCZ; PARREIRA; SILVEIRA, 2016).  
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Na Figura 1 visualiza-se uma imagem de uma prateleira com diferentes produtos e valores. Os alunos 
recebem um valor inicial e podem fazer compras. Existem diferentes tipos de produtos a  venda, bem com 
ní veis em que sa o utilizados centavos. 

A Figura 2 apresenta outro jogo desenvolvido na UFSM/FW, o Aprendendo com o Zag. Este jogo e  voltado 
para a a rea de alfabetizaça o. A proposta foi a de criar um ambiente em que a criança, na fase da pre -
alfabetizaça o, pudesse aprender a escrever as cinco vogais. Esta escrita pode ser realizada no smartphone 
(usando o dedo do aluno no touchscren ou o mouse),  para escrever as letras). Em um dos ní veis, a letra e  
mostrada e o aluno precisa escrever por cima (como mostra a Figura 3). 

 

Figura 2 - Jogo para apoiar a Alfabetizaça o utilizando Redes Neurais Artificiais 

Fonte: (BASSO et. al, 2016) 

 

Figura 3 - Jogo para apoiar a Alfabetizaça o utilizando Redes Neurais Artificiais 

Fonte: Fonte: (BASSO et. al, 2016) 

 

O jogo Fredi no Mundo da Reciclagem foi desenvolvido utilizando o ambiente Construct. A Figura 4 
apresenta algumas das principais telas do jogo “Fredi no Mundo da Reciclagem”. O jogo tem um 
personagem, chamado Fredi que anda de bicicleta pela cidade. Durante seus passeios de bicicleta, Fredi vai 
recolhendo o lixo que encontra no caminho e deve coloca -lo nas lixeiras corretas (sa o 5 lixeiras, mostradas 
na parte de baixo da tela) (SKALEE et. al, 2017). 
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Figura 4 – Telas do Jogo “Fredi no Mundo da Reciclagem” 

Fonte: (SKALEE et. al, 2017) 

 

Outro jogo desenvolvido na UFSM/FW, utilizando a ferramenta Construct, foi o SuperZID. Neste jogo o 
personagem principal, SuperZID, precisa acabar com os mosquitos e com os lixos que podem conter focos 
de mosquitos. A Figura 5 apresenta algumas telas do jogo Super ZID (ZORTEA et. al, 2017). 

 
Figura 5 – Telas do Jogo “Super ZID” 

Fonte: (ZORTEA et. al, 2017) 
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Quando o professor utiliza metodologias ativas de aprendizagem, tais como a aprendizagem baseada em 
jogos, os alunos sa o beneficiados, pois desenvolvem autonomia, disposiça o para trabalhar em equipe, 
autogesta o e responsabilidade (BERGMANN, 2018). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revolução digital, baseada nas TDICs é futuro ou presente? Segundo Lewis (2019), em apenas 1 minuto 
(60 segundos), a rede social FaceBook tem 1 milhão de acessos. Neste mesmo tempo, 4,5 milhões de 
vídeos são visualizados no YouTube e são gastos 996.956,00 dólares em compras on line. A revolução 
digital já chegou, é presente, e precisamos incorporá-la, de maneira adequada, aos processos de ensino e 
de aprendizagem.  

Atualmente, os alunos estão habituados ao raciocínio difuso, a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A 
escola, que se mantém presa ao modelo mais tradicional de ensino, valoriza a sequência linear do 
pensamento. Esse modelo não é atrativo para o aluno. A Instituição de Ensino não consegue sintonizar-se 
ao ritmo do aluno e, também, não é bem-sucedida em aumentar capacidades como tempo de concentração 
e autodisciplina (CAMILO, 2017). 

Para acompanhar a revolução digital, todas as pessoas precisarão se alfabetizar digitalmente (mais do que 
somente aprender a usar as TDICs). Esta revolução digital é conhecida como a 4ª revolução industrial e 
envolve a chamada Educação 4.0. Esta alfabetização envolve aspectos, tais como: 

 Pensamento Computacional (aprender a codificar, programar, criar aplicativos e programas de 
computador) (BRACKMANN, 2019); 

 Conhecer conceitos de Inteligência Artificial (LORENZI; SILVEIRA, 2011); 

 Atuar de forma multidisciplinar; 

Além destes aspectos, usar ferramentas (TDICs) para que os professores e alunos possam construir e 
compartilhar conhecimento é essencial. Neste sentido, existem inúmeras ferramentas que podem ser 
aplicadas à Educação, tais como: AVAs – Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Moodle); criação de objetos 
de aprendizagem (Ardora); criação de Blogs (BlogSpot ou Google Blogs); criação de jogos (Construct, Faz 
Game); criação de infográficos e outros materiais didáticos-digitais (Infogram, Canvas, Crello).  
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Capítulo 9 
 

Desafios e perspectivas da prática docente frente às 
tecnologias da informação e comunicação  
 

Dhienes Charla Ferreira Tinoco 

Priscila de Andrade Barroso Peixoto 

Eliana Crispim França Luquetti 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma reflexão sobre a prática docente no 

atual cenário da sociedade. Partimos do pressuposto de que a pós-modernidade, 

caracterizada pela velocidade e grande quantidade das informações, exige um novo 

perfil de professor e de cidadão colocando novos desafios para a comunidade escolar. 

Neste sentido, nosso questionamento está voltado para o processo de construção da 

identidade docente em uma sociedade que questiona a importância destes profissionais 

na formação dos alunos e que se transforma rapidamente mostrando-se cada vez mais 

ágil e eficaz em trabalhar as informações. 

 

Palavras-chave: Tecnologia, ensino, prática docente. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A sociedade atual é caracterizada pela rapidez e fluência das informações. E essa realidade implica em um 
novo perfil de professor e de cidadão colocando para escolas novos desafios. Essa situação demanda a 
utilização das tecnologias da informação e comunicação (TICs) e provoca mudanças no pensamento e nas 
formas de interação entre as pessoas e a sociedade.  

Sendo assim, o principal desafio da escola seria o de formar os alunos para a cidadania e para o 
aprendizado contínuo ao longo da vida. Além disso, propiciar a autonomia na busca e seleção de 
informações, na produção de conhecimentos voltados para resolução de problemas cotidianos. 

Na escola, vemos que o crescimento em números dos sistemas de ensino não tem correspondido ao 
resultado formativo eficiente e adequado ao aluno, e nem ao atendimento das exigências da demanda 
social. Por isso a importância de repensar a prática docente, na busca de melhor compreender as 
tessituras que constituem a identidade do professor na contemporaneidade.  

Nosso questionamento de pesquisa consiste em compreender de forma tem-se estabelecido o processo de 
construção da identidade docente numa sociedade que questiona a importância destes profissionais na 
formação de seus alunos e que se transforma rapidamente mostrando-se cada vez mais ágil e eficaz no 
trabalho com as informações. 

Tendo em vista responder a esse questionamento faremos, num primeiro momento, uma breve exposição 
teórica sobre a relação entre professor e aluno diante da era digital. Considerando o fato de que a 
interação professor e aluno não ocorrem da mesma forma com que o aluno, enquanto nativo digital (termo 
cunho por Prensky), experimenta fora do espaço escolar. Além disso, os estudantes muitas vezes 
encontram-se distantes e sem qualquer sintonia com o discurso do professor.  

Posteriormente faremos uma análise sobre o papel do professor e das TICs no ensino. Por fim, 
apresentaremos reflexões teóricas acerca da identidade do professor diante deste cenário. 

 

2 A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO CONTEXTO DA ERA DIGITAL 

O termo “nativos digitais”, definido por Prensky (2001), refere-se a um grupo formado pelos nascidos após 
a propagação em massa das tecnologias da informação e da comunicação (TICs). Por conviverem 
intensamente com as TICs, estes nativos diferenciam-se na sociedade ao possuírem considerável 
familiaridade com elas. O mesmo autor faz essa distinção denominado por “imigrantes digitais” o 
indivíduo que nasceu antes da explosão digital e não possui tal fluência tecnológica. Com base nestas 
definições, é possível apontar que que a maioria dos professores está inserida nesse grupo. 

Observamos que dentro das salas de aula atuais tem-se estabelecido uma relação dicotômica em relação 
ao uso das TICs no ensino. De um lado os alunos, nativos digitais. E do outro lado, a maior parte dos 
professores caracterizados como imigrantes digitais, nascidos antes da ampla difusão das TICs. Assim, 
temos em cena um perfil de aluno diferenciado devido às diversas possibilidades interacionais que a 
cultura digital permite, e nesse contexto, o professor não detém o mesmo domínio como meio de acesso às 
informações.  

Neste cenário, Prensky (2001), afirma que os estudantes se distinguem das gerações anteriores e, por 
conseguinte, dos seus professores pela interação que realizam com as tecnologias digitais. Esse 
distanciamento entre alunos e professores gera consequências para a definição do papel do professor no 
processo de ensino e aprendizagem.  

Além disso, a eficácia do ensino tem sido questionada por não atender ao perfil dos estudantes que 
possuem interesses e formas de aprendizagem diferentes. Temos assim o seguinte cenário: um aluno que 
possui um alto nível de domínio da tecnologia e acesso às informações em tempo real, ao contrário de seu 
professor, que, neste aspecto, tem sua legitimidade confrontada. 

O mesmo autor afirma ainda que “Os estudantes de hoje não são mais as pessoas para as quais o nosso 
sistema educacional foi desenvolvido (PRENSKY, 2010, p. 61)”. Dessa forma, essa mudança do perfil do 
estudante é significativa e implica em uma urgente necessidade da adequação da comunidade escolar 
frente às novas demandas contemporâneas. Essa necessidade se volta aos objetivos de atender e 
desenvolver habilidades dos ditos nativos digitais.  
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Em uma sala de aula baseada no ensino tradicional, a interação professor e aluno nem sempre ocorre da 
mesma forma com que o nativo digital experimenta fora desse espaço escolar. Além disso, os estudantes 
muitas vezes encontram-se distantes e sem qualquer sintonia com a fala do professor.  

Existem diversas explicações para essa falta de atenção e de envolvimento do aluno em sala de aula, mas a 
principal que elucidamos aqui é a de que a aprendizagem por vezes não ocorre de forma significativa do 
ponto de vista do estudante, por não estar adequada ao contexto do aluno. Diante disso, torna-se cada vez 
mais indispensável se pensar em um uma abordagem interdisciplinar dos objetos de conhecimento, 
explorando conexões entre as áreas, e mais, a contextualização com a prática. 

Sobre estas relações, Morin (2000, p.3) afirma que: 

O que existe entre as disciplinas é invisível e as conexões entre elas 
também são invisíveis. Mas isto não significa que seja necessário 
conhecer somente uma parte da realidade. É preciso ter uma visão capaz 
de situar o conjunto. É necessário dizer que não é a quantidade de 
informações, nem a sofisticação em Matemática que podem dar sozinhas 
um conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de colocar o 
conhecimento no contexto. 

Assim para que um ensino seja efetivo é necessário que aquilo que está sendo ensinado esteja compatível 
com a realidade do aluno. O que o autor chama de “conhecimento pertinente”, ou seja, o sentido que o 
discurso do professor terá para o aluno. 

Prensky (2010) também menciona essa falta de contextualização no ensino ao dizer que essa falta de 
atenção pode ocorrer em uma ação intencional por parte do estudante ao não dar resposta ao diálogo do 
professor. Essa ausência de resposta se dá por conta da distância na forma de aprendizagem que ele 
encontra dentro e fora da sala de aula.   

Longe do espaço escolar o estudante estabelece a interação com as TICs possuindo o controle e recebendo 
respostas imediatas. Com as TICs ele tem a oportunidade de escolher o tema de estudo que mais lhe 
interessa e que constitui significado para si mesmo. Além disso, as TICs proporcionam, a partir do 
ambiente em rede, as interações entre indivíduos que compartilham do mesmo interesse, facilitando, 
assim, a troca de ideias entre os indivíduos na rede.  

Por outro lado, dentro da sala de aula tradicional, a interação até pode ser possível, mas torna-se mais 
difícil de ocorrer, devido a uma série de questões, tais como, a grande quantidade de alunos, dificuldade de 
assimilação dos termos, dentre outros. Assim, para o estudante, pode tornar-se mais fácil interagir no 
ambiente das TICs do que com o professor, no contexto da sala de aula. Tais aspectos corroboram com a 
existência de uma enorme distância entre o que aluno tem a chance de vivenciar dentro e fora do espaço 
escolar. 

Em relação ao avanço das tecnologias Souza (2003; p.51) afirma que, 

Não há como ignorar, nem como evitar tais mudanças, pois estão 
tornando-se cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, seja através da 
televisão, do rádio, da telefonia e principalmente da informática. Lógico 
que não podemos afirmar que atinge a todos com a mesma intensidade e 
frequência. Porém, observa-se que a informática avança com 
impetuosidade e velocidade, nunca observadas em outras tecnologias já 
existentes anteriormente.  

Desse modo, não podemos desconsiderar a influência das TICs na sociedade atual e, consequentemente, da 
vida dos estudantes. Sabendo que o indivíduo é constituído pela mediação social e cultural (VIGOTSKY, 
1998, p. 168). Estes diferentes contextos apontados por Vygotsky influenciam não só no desenvolvimento 
e na “bagagem” de conhecimentos que o indivíduo adquire, mas também na interação que estabelece entre 
seus pares e com as diversas ferramentas tecnológicas que estão em constante transformação.  

 

  



Educação no Século XXI - Volume 36 - Tecnologia 

 
 

 
 

79 

3 O PAPEL DO PROFESSOR E DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO  

A presença das tecnologias na educação não abrange somente os veículos midiáticos. Nesse grande grupo 
podemos incluir os recursos como lápis, giz, livros, cadeiras, dentre outros. Sendo assim, não podemos 
falar em escola sem mencionar diretamente o uso dessas tecnologias. Apesar disso, a escola raramente se 
preocupa com a produção das mesmas. 

Em relação às tecnologias dentro da escola, Morin (1995 apud Souza, 2003, p.60) afirma que, “As 
tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir suas paredes e possibilitar que alunos 
conversem e pesquisem com outros educandos da mesma cidade, país ou do exterior, no seu próprio 
ritmo.” 

Dessa forma, as tecnologias, sobretudo as digitais, favorecem a ampliação das formas de produção do 
conhecimento, bem como a sua divulgação e troca de informações. Vale dizer que estar inserido nesse 
meio de informação não significa somente o acesso às TICs, mas, sobretudo saber utilizá-las para a busca e 
seleção de informações que levem à resolução de problemas, compreensão do mundo e atuação na 
sociedade. Assim, as TICs devem ter a função de apoio para as atividades de ensino do professor não sendo 
um fim em si mesma, mas funcionando como um meio facilitador dos processos de ensino e aprendizagem. 

É dentro do espaço escolar que ocorre o desafio da inserção das tecnologias da informação já presente no 
cotidiano do ser humano. Acreditamos que esse processo pode contribuir efetivamente para a relação 
entre os contextos da escola, da vida aluno, do mundo do trabalho e da cultura contemporânea. Deste 
modo, é consonante entre os autores pesquisados a ideia de que a tecnologia não melhora a essência do 
que e ensinado, mas sim forma de transmissão do conhecimento.  

Para Prensky (2010, p. 61) o professor deve mudar sua posição de preconceito em relação às TICs, pois o 
nativo digital já nasceu nesse meio cultural diferente do imigrante digital. Assim, o professor deve buscar a 
apropriação desse conhecimento, a fim de “migrar” para esse meio digital tornando-se capaz de utilizar as 
TICs como recurso efetivo no processo de ensino aprendizagem. E além disso, fornecer subsídios para a 
aproximação social e cultural entre o aluno e professor. 

Assim, o professor deve assumir a função de aguçar o crescimento do aluno. Sendo um profissional bem 
preparado e em constante evolução, distanciando-se da figura tradicional de professor antiquado, inerte e 
autoritário. Essa nova postura pressupõe que os professores precisam estar em constante processo de 
atualização e transformação das práticas educativas, atentos à sua formação, com o objetivo de 
corresponderem às novas demandas sociais, conscientes da sua responsabilidade na formação de seus 
alunos enquanto cidadãos. 

 

4 A IDENTIDADE DO PROFESSOR  

A tecnologia avança cada vez mais, propiciando inovações e rapidez no processamento das informações. 
Neste contexto, o papel do educador é o de mediar esse processo, ultrapassando paradigmas antigos. 
Desse modo, têm-se a expectativa social de que um bom profissional deve estar sempre em busca das 
informações, da pesquisa e do incentivo, aprendendo e ensinando de forma mútua, ou seja, estar 
atualizado com a realidade em que vive.  

Assim, coloca-se em debate a questão identidade do professor, frente às demandas sociais, dada a 
responsabilidade deste profissional na formação intelectual dos indivíduos na sociedade.  

Para Bauman (2005), vivemos em tempos de fluidez, o qual o autor denomina de modernidade líquida, 
onde tudo é dividido e colocado sob a responsabilidade individual e a vida passa a ser instantânea. Para 
ele, essa modernidade líquida está em contraste com a modernidade "sólida" que a precedeu.  

Assim, a passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida criou um ambiente novo. E esse 
novo, confronta os indivíduos com diversos desafios nunca antes enfrentados. A partir desse meio, a 
construção da identidade no indivíduo é construída através das experiências e escolhas individuais.  

Bauman faz uso da metáfora do jogo de quebra-cabeça para explicar esse processo de construção de 
identidade. Segundo o autor, assim como o quebra-cabeça, a identidade seria formada por peças ou 
pedaços. Entretanto, ao contrário do jogo, a associação de peças na construção da identidade é um 
processo sempre incompleto, “ao qual faltam muitas peças (e jamais se saberá quantas)”, acrescenta 
(BAUMAN, 2005, p. 54). Assim, o indivíduo precisa unir peças de várias imagens diferentes, por vezes 
conflitantes, e nunca possuirá um resultado unificado e coeso.  
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Colaborando com a discussão, Morin (2000) ressalta que estamos inseridos em uma sociedade que 
também se insere em nós. Isso acontece devido à influência da cultura da vida do ser humano. Essa 
influência também se dá no processo de construção da identidade, pois as características pessoais mais 
marcantes são estabelecidas dentro da cultura. Por isso, a identidade é múltipla e diferenciada em cada 
indivíduo. 

Assim, uma identidade profissional é construída através de sentidos sociais na profissão. E nesse processo 
também podemos incluir a reprodução de práticas privilegiadas culturalmente e que ainda permanecem 
significativas. Práticas que, muitas vezes, resistem a inovações, porque de certa forma atendem em partes 
as necessidades de uma determinada realidade.  

Visto isso, podemos dizer que a identidade não é um algo fechado e imutável. Ela consiste em um processo 
de construção do sujeito situado historicamente em um contexto. Por conseguinte, a profissão de 
professor, assim como as demais, é colocada em debate em um determinado contexto como resposta às 
demandas da sociedade. Tal discussão torna-se ainda mais robusta visto o caráter dinâmico da profissão 
docente enquanto prática social e sua influência na formação dos alunos.  

Neste sentido, Pimenta afirma que: 

do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das 
práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias, 
constrói-se, também, pelo significado que cada professor, enquanto ator 
e autor confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus 
valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de 
suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do 
sentido que tem em sua vida: o ser professor (1997, p.7). 

Assim, a construção da identidade docente é associada aos saberes provenientes de sua prática cotidiana. 
Essa prática constitui-se como o lugar em que as tradições são constantemente revistas e também, como o 
espaço específico onde o lugar do professor é afirmado. Sob essa perspectiva, podemos ressaltar a 
importância do papel do professor na era digital, pois as ideias em volta dessa cultura digital são 
determinadas no espaço das tecnologias da informação. Isto posto que, o professor ainda é o principal 
mediador dos processos de conhecimento.  

Ainda podemos mencionar que em tempos de modernidade líquida, como exposto anteriormente, os 
professores precisam lidar não apenas com saberes concretos, mas também com as novas tecnologias e 
com a complexidade social que se transforma em uma velocidade difícil de seguir em todos os termos. 

Para Salgado, identidade do professor se constrói a partir de três dimensões interligadas e simultâneas:  

a) um especialista que domina um instrumental próprio de trabalho e sabe fazer uso dele; 

b) um pensador capaz de repensar criticamente sua prática e as representações sociais sobre seu campo 
de atuação; 

c) um cidadão que faz parte de uma sociedade e de uma comunidade. (2003, não paginado).  

Assim, podemos mencionar que o professor precisa estar em constante reconstrução da sua prática 
pedagógica. Nesse aspecto, o processo de aprendizado e formação docente, constituintes da reconstrução 
da prática profissional, acontece ao longo da vida. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos que no espaço escolar ocorre o grande desafio quanto à inserção efetiva das tecnologias da 
informação e comunicação nas situações de aprendizagem, dada a falta de estrutura e de preparo dos 
profissionais envolvidos para intervirem nessa utilização. Concordamos com a ideia de que esse processo 
contribui positivamente para a contextualização do ensino frente às demandas sociais e culturais, 
refletindo diretamente na vida do aluno. 

Desse modo, o professor deve assumir a responsabilidade de aguçar o crescimento e a busca do 
conhecimento pelo aluno. Sendo um profissional bem preparado e em constante evolução, distanciando-se 
cada vez mais das características do ensino tradicional em relação à abertura a novas práticas e 
participação ativa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Essa mudança de posicionamento 
exige constantes evoluções e adequações com a demanda da sociedade. 
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Neste sentido, vimos que a profissão docente, enquanto prática social, se caracteriza pela dinamicidade e 
flexibilidade. O que permite sempre a reconstrução e renovação das práticas pedagógicas. Fatores estes 
que essencialmente são constitutivos da identidade docente. 

Acreditamos que na prática educativa o que se busca alcançar prioritariamente é o desenvolvimento 
integral, de competências e habilidade no aluno, visto que, é o próprio aluno o objeto, no qual, os efeitos e 
fins são esperados. Assim, esperamos com este estudo, contribuir para a ação articulada entre a teoria 
produzida no meio acadêmico e a prática do cotidiano escolar, local em que se vivenciam todos os 
enfrentamentos oferecidos pelo ensino. E mais, que a comunicação entre professores e alunos, necessária 
para que a aprendizagem seja alcançada, ocorra de forma eficaz, reforçando o papel e a identidade destes 
profissionais, enquanto mediadores desse processo. 
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Resumo: O foco deste artigo é apresentar resultados de uma pesquisa sobre a integração 

das tecnologias educacionais em rede nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de 

Licenciaturas em Pedagogia (diurno, noturno e a distância) do Centro de Educação (CE) 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Para tanto, o trabalho centrou-se 

dentro dos planos qualitativos da análise de textual discursiva de Moraes e Galiazzi 

(2006). Conclusivamente, destaca-se as orientação de fomento ao desenvolvimento da 

fluência tecnológico-pedagógica acoplada às políticas públicas dos cursos de 

licenciatura, para potencializar ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias em 

rede. A integração das tecnologias em rede na formação inicial de professores promove a 

convergência entre as modalidades presencial e a distância desdobrando 

multiplicadores para a construção de conhecimentos curriculares tanto no ensino 

superior quanto na educação básica.  
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1.INTRODUÇÃO 

O processo ensino-aprendizagem na cultura contemporânea mediada por tecnologias em rede gera 
expansão e democratização de acesso à escolaridade (no caso deste estudo, à formação inicial de 
professores compreendida como aquele que acontece nos cursos universitários de graduação). As mídias 
digitais e, particularmente, as tecnologias educacionais em rede flexibilizam as práticas escolares, tendo 
em vista que possibilitam o desenvolvimento de atividades curriculares e extracurriculares em tempos e 
espaços que ampliam o conceito de sala de aula. Ademais, através da interatividade, potencializam 
interação em rede e isso tende a gerar construção colaborativa de saberes.  

Nesse contexto, parte-se do princípio que para mediar situações de ensinoaprendizagem em rede na 
formação de professores, é fundamental que os professores formadores estejam preparados e 
qualificados. Implica, pois, reflexos imediatos na prática profissional dos estudantes e egressos dos cursos 
de licenciaturas.  

Por isso, defende-se a importância de se trabalhar com capacitações sustentadas nas potencialidades 
hipermidiáticas das tecnologias em rede coligando tecnologia e pedagogia, na prática dos professores 
tanto no ensino superior quanto na educação básica. Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação, 
em seus objetivos para o ensino fundamental, orientam os docentes para práticas que oportunizem a 
capacidade de saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 
construir conhecimentos (BRASIL, 1997).  

Nessa perspectiva de integração, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) disponibiliza a plataforma 
Moodle como Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA). É uma ferramenta de apoio tanto aos 
cursos presenciais quanto espaço virtual das disciplinas dos cursos à distância. Centrando o foco deste 
estudo, que são os cursos de licenciaturas em Pedagogia (modalidades presencial e a distância) do Centro 
de Educação (CE) da UFSM, entende-se que há necessidade de ampliar gradativamente a integração das 
tecnologias educacionais em rede na formação docente. Diante disso, os desafios da integração do Moodle 
são inquietantes, uma vez que as políticas nacionais e institucionais induzem integração de mídias 
diversas, mas nem sempre a logística e as práticas concretizam as proposições legais e teóricas. Também, 
os enunciados dos textos legislativos permitem um leque muito grande de interpretações e juízos quanto à 
aplicabilidade das parametrizações. Assim, nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) a menção às 
tecnologias adquire, muitas vezes, um tom descritivo ou mesmo prescritivo.  

Assim sendo, o trabalho investigativo permitiu diagnosticar as possibilidades de integração das 
tecnologias educacionais em rede previstas nos PPC para implementação, nos cursos de Licenciatura em 
Pedagogia do CE da UFSM e analisar as políticas públicas educacionais vigentes para formação inicial de 
professores.  

  

2.INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
PARA DESENVOLVIMENTO DE FLUÊNCIA TECNOLÓGICO-PEDAGÓGICA 

A integração das tecnologias educacionais em rede oportuniza práticas escolares em meio a possibilidades 
de inovações pedagógico-tecnológicas na formação de professores, com perspectiva de potencializar o 
processo ensino-aprendizagem mediado por atividades no Moodle institucional. Entretanto, para integrar 
este software como ferramenta de apoio no ensino presencial ou ferramenta mediadora na educação a 
distância, requer o desenvolvimento de aptidões que encontram-se relacionadas a fluência tecnológico-
pedagógica. Isso porque, o professor precisa aprimorar sua fluência para ter condições de ampliar suas 
possibilidades de planejamento e fortalecer seus subsídios teórico-práticos para percorrer pelas 
ferramentas do Moodle, de modo que venha inovar nas práticas docentes. Desse modo, tem-se inúmeras 
possibilidades de explorar as ferramentas hipermidiáticas resultando em alternativas viáveis para 
inovação tecnológico-pedagógica.  

Para Mallmann, Schneider e Mazzardo (2013), a fluência reúne conhecimentos e práticas, teoria e ações, é 
saber fazer o melhor em cada situação, com cada recurso, sendo que não acontece no improviso, é 
resultado de formação. Conforme as autoras, ela possibilita a articulação do processo ensino-
aprendizagem, indica maior nível de aprendizagem, a qual responde pela mudança de comportamento 
com obtenção de êxito em um saber fazer.  
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Desse modo, envolve não apenas saber como usar ferramentas tecnológicas, mas também saber como 
construir coisas significativas com essas ferramentas na medida em que situações problemáticas precisam 
ser resolvidas (MALLMANN, SCHNEIDER E MAZZARDO, 2013, p.04)  

Por isso, e fundamental que a fluência seja desenvolvida tanto no plano tecnológico quanto no pedagógico, 
pois trata-se de compreender os processos educativos orientados por concepções teóricas e não centradas 
unicamente em fundamentos metodológicos ou de ordem técnico-prática. Assim, sustenta-se o argumento 
a respeito da necessária congruência entre o desenvolvimento da fluência numa matriz 
tecnológicopedagógica.  Fluência tecnológico-pedagógica não se restringe ao saber-fazer técnico, mas está 
consoante ao disposto nos fundamentos epistemológicos, na organização curricular de um curso, nos 
aspectos sociais, éticos, políticos e ontológicos dos envolvidos nos processos, nas condições operativas e 
logísticas permitidas pela infraestrutura do contexto.  Por esse motivo, fluência tecnológico-pedagógica é 
um processo longo e contínuo que caminha em convergência tendo em vista que todo processo educativo 
é intencional e metódico.    

Aprimorar a fluência tecnológico-pedagógica demanda entendimento de que se trata de um processo 
epistemológico e operacional longo e contínuo. Desse modo, Kafai et al (1999), enfatizam que para ser 
fluente em tecnologias é necessário desenvolver habilidades contemporâneas, conceitos fundamentais e 
capacidades intelectuais. Assim, sob a perspectiva teórica eleita, ao agregar os princípios da tecnologia e 
da pedagogia podemos dizer que é desenvolvida em três instâncias: a) a fluência técnica é o conhecimento 
que o professor e o estudante devem possuir, por exemplo, ao ligar/desligar o computador, acessar o 
ambiente Moodle (plataforma institucional na UFSM); b) a fluência prática está relacionada com ação 
mediadora e a capacidade de explorar a mídia a seu favor, potencializando a capacidade de resolver 
dificuldades inesperadas e indesejadas; c) a fluência emancipatória é construída e aprimorada a partir do 
desenvolvimento das duas anteriores, mas na dimensão do compartilhamento colaborativo de 
conhecimento produzido.  

Portanto, a construção da fluência, por parte dos estudantes e professores, permite a interação e a 
interatividade, através do planejamento e implementação de recursos e atividades de estudo mediadas 
pelo AVEA. Em se tratando destas tecnologias, a todo instante na cultura midiática contemporânea, 
surgem novas possibilidades de integração no âmbito escolar cabendo aos professores e estudantes 
desdobrá-las e desenvolvê-las no processo ensino-aprendizagem.  

O Moodle institucional proporciona meios de viabilizar a comunicação, a interação e o diálogo-
problematizador. Assim, contribui para o processo ensinoaprendizagem e para o fortalecimento da 
produção colaborativa entre estudante-estudante e estudante-professor, oportunizando que o estudante 
construa sua própria autonomia nesse processo. Além disso, possibilita desenvolver inovações na prática 
pedagógica, em todas as áreas, adequando tecnologias com as necessidades do currículo e a organização 
escolar, visto que, a "integração é a junção de partes que trabalham isoladamente, formando um conjunto 
que trabalha como um todo" (SONEGO, 2014, p. 35).  

Todavia, a integração das tecnologias educacionais em rede e a convergência entre as modalidades 
proporcionam flexibilidade da hipermídia nos materiais que apresentam informações e conhecimentos em 
diversas linguagens em um mesmo recurso (MARCHIONINI, 1988). A interatividade torna a leitura menos 
linear oferecendo novas possibilidades de aprendizado com as diversas tecnologias (textos, vídeos, áudios 
e imagens). Várias mídias (sons, textos, imagens) impulsionam o planejamento, implementação e 
realização de atividades mediadas pelo Moodle que permitem a navegação e exploração destas, 
fortalecendo o processo ensino-aprendizagem dos estudantes em ambas as modalidades educacionais. 
Para aprofundamento da integração das tecnologias precisa perpassar pela construção dos projetos 
político-pedagógicos dos cursos de licenciaturas amparados nas orientações eminentes das políticas 
públicas. É claro, contextualizá-las de acordo com as demandas e o perfil dos grupos.  

Assim, considera-se relevante que as ferramentas tecnológicas proporcionem a criatividade, a simulação 
de situações problemas que demandam do professor respostas imediatas (OLIVEIRA, SANTOS, FONTES, 
2016).  Nesse sentido, a formação inicial deve proporcionar distintas ocasiões para integrar as tecnologias 
educacionais em rede a fim de complementar lacunas que surgem nas práticas docentes minimizando 
distanciamentos entre teoria e prática.  
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3.POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DE 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

Para integração das tecnologias educacionais em rede, as políticas públicas desempenham um papel 
fundamental nos cursos de formação inicial de professores. Uma vez que, orientam o acesso e o 
aperfeiçoamento tecnológico-pedagógico dos professores para desenvolvimento de práticas escolares. 
Segundo Souza (2016, p.86), estudar e conhecer as políticas públicas gera, entre outros, o conhecimento 
de como “são operadas as relações entre o Estado e a Sociedade na luta pelo reconhecimento da educação 
como direito, nos desafios da sua oferta e organização e nos conflitos decorrentes da busca por qualidade”.  

Para tanto, deve-se ter atenção sobre os impactos de tais orientações e verificar como são elas são 
implementadas e efetivadas nas instituições. Ao considerar que no atual contexto das políticas públicas, 
evidencia-se uma demanda crescente do número de documentos que fomentam expansão desta 
modalidade de ensino. Scheibe e Aguiar (1999, p. 221) destacam que no ensino superior o processo de 
regulamentação é contínuo e “se efetiva de modo bastante fragmentário, por meio de múltiplos 
instrumentos legais, como leis ordinárias, decretos, emendas constitucionais e mesmo medidas 
provisórias”.  

Entendemos que nesse processo, faz-se necessário discutir não somente a expanção do ensino, mas ir 
além, primando pela qualidade do ensino e a gestão democrática (SOUZA, 2016). Nesta perspectiva, a 
fluência tecnológico-pedagógica torna-se primordial para apresentar propostas de inovações 
metodológicas, projetos de aperfeiçoamento e capacitação docente.  

As atuais políticas públicas educacionais, por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 
de professores (BRASIL, 2015) apresentam ações que guardam intrínsecas conexões com a utilização das 
tecnologias educacionais em rede, articulando posições referentes à formação de professores em busca de 
uma identidade formativa e de qualidade. Segundo o documento:  

No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da educação 
básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por meio 
de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e 
metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo para 
ampliar a visão e a atuação desse profissional (BRASIL. 2015, p.03).  

No mesmo documento, identifica-se também a indução de uma base comum nacional, que orienta a 
formação de profissionais, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e 
permanente, que saiba reconhecer as especificidades de seu trabalho pedagógico, promovendo 
articulações teórico-práticas por meio de:    

[...] IV - dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício profissional e o 
desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão ampla do 
processo formativo [...] possibilitando as condições para o exercício do 
pensamento crítico, a resolução de problemas, o trabalho coletivo e 
interdisciplinar, a criatividade, a inovação, a liderança e a autonomia;  

[...] VI - uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação 
cultural dos(das) professores(as) e estudantes;  

[...] VIII - desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de projetos 
educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes recursos 
e estratégias didático-pedagógicas; (BRASIL. 2015, p.06).  

Ao encontro destes apontamentos, temos a resolução do Conselho Nacional de Educação que aponta ser 
fundamental que o docente que atuará na Educação Básica, tenha a capacidade de saber utilizar assim 
como relacionar as diversas “linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos didático-
pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação”. (RESOLUÇÃO 
CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006).  

Deste modo, percebe-se que a integração das tecnologias em rede apresenta-se como uma alternativa de 
inovação, exercício de reflexão, (re) utilização crítica e criativa de conteúdos específicos de cada uma das 
áreas do conhecimento, envolvidos na construção dos PPC de licenciatura em Pedagogia.  
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Contemplar as tecnologias na elaboração dos PPC é orientado e previsto em documentos oficiais como o 
Edital nº 015/2010/CAPES/DED (BRASIL, 2010). Na época o referido edital já contemplava no horizonte a 
tendência de movimentos internacionais de fomento à educação aberta, com atenção redobrada aos eixos 
qualificadores do ensino universitário brasileiro:  

amplitude de atendimento e primazia do uso das tecnologias de comunicação e 
informação. A concepção da proposta deve favorecer a institucionalização de 
práticas de ensino-aprendizagem abertas, utilizando tecnologias de informação 
e comunicação, que favoreçam o desenvolvimento acadêmico em dois eixos: a 
autonomia de aprendizado nos estudantes e a melhoria da qualidade no ensino 
de graduação (BRASIL, 2010, p.03)  

Pode-se perceber que as orientações dispostas nas políticas públicas para formação de professores, 
projetam o desenvolvimento de profissionais capacitados para "trabalhar, em espaços escolares e não 
escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em 
diversos níveis e modalidades do processo educativo." (Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006). 
Assim, nestes cursos, os futuros professores estão suscetíveis à formação reflexiva geradora de 
competências para resolução de problemas nas situações mais adversas do âmbito educacional (Pereira, 
2006). Nessa perspectiva, a fluência tecnológicopedagógica apresenta-se como princípio basilar do 
trabalho docente independente do nível ou modalidade.  

Destaca-se assim, a importância do desenvolvimento e valorização profissional para que a integração das 
tecnologias educacionais ocorra de modo a potencializar o ensino-aprendizagem tanto na educação básica 
quanto no ensino superior. Chaves e Setzer (1988) afirmam, em seus estudos, que a escola atualmente 
deve desmistificar as ferramentas computacionais mostrando à criança o seu potencial e as suas 
limitações. Ao encontro destes entendimentos Lévy (1998), afirma que na era da informação, as crianças 
aprendem a ler e escrever utilizando editores de texto, sabem produzir sons e imagens com os 
computadores transformando continuamente os conteúdos de ensinoaprendizagem. Ações que 
demandam, segundo o autor, implementar um “novo estilo de pedagogia que favoreça, ao mesmo tempo, o 
ensino-aprendizagem personalizado e cooperativo em rede” (LÉVY, 1998, p.02).  

Neste sentido, ressalta-se que a integração das tecnologias com vistas ao desenvolvimento da fluência 
tecnológico-pedagógica potencializa a formação de profissionais capacitados para promoverem práticas 
pedagógicas, que estimulem o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem de maneira dinâmica e 
inovadora. Nesse seguimento, às propostas políticas de formação de professores vêm desenhando traços 
gerais para a melhoria da qualidade dos cursos de licenciatura, mais especificamente nos cursos de 
Pedagogia. No entanto, essas melhorias requerem uma maior articulação entre as políticas públicas 
educacionais vigentes e seus respectivos PPC, emergindo para ações de reformulações.  

 

4.ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS E RESULTADOS DO ESTUDO 

Metodologicamente o trabalho centrou-se dentro dos planos qualitativos por meio de uma análise Textual 
Discursiva com base nos estudos de Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi, (2006). Ao total, foram 
selecionados e separados em unidades de significado 26 documentos entre políticas públicas e parâmetros 
de orientação. Estas unidades por si mesmas geraram “outros conjuntos de unidades oriundas da 
interlocução empírica, da interlocução teórica e das interpretações feitas pelo pesquisador” (MORAES e 
GALIAZZI, 2006, p.02).  

Foram analisados os respectivos documentos, utilizando como parâmetro as políticas públicas 
educacionais vigentes. A partir de estudo do corpus textual composto pelo conjunto de leis, decretos, 
resoluções, editais e normativas pôde-se estabelecer como evidência investigativa que a integração das 
tecnologias educacionais em rede está prevista tangencialmente em seus currículos.  
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base neste estudo, foi possível compreender a importância da coerência entre as políticas públicas e 
os PPC de graduação em licenciaturas em Pedagogia. O fomento e a indução política pode orientar o 
desenvolvimento de fluência tecnológico-pedagógica na docência incrementando interação, colaboração e 
autonomia no processo ensinoaprendizagem.  

Desse modo, considera-se basilar, a integração das tecnologias educacionais em rede na formação inicial 
de professores com potencial gerador de convergência entre as modalidades educacionais. Assim, abre 
caminhos para práticas de (re)planejamentos de ensino, podendo estes serem implementados em ambas 
as modalidades, agregando diversidade para a aquisição de novos conhecimentos em torno dos conteúdos 
curriculares. Ademais, possibilita a produção de materiais hipermidiáticos, mediados por tecnologias em 
rede com características de interação e a interatividade, propiciando a  

produção colaborativa e o compartilhamento de conhecimento. A integração das tecnologias educacionais 
contemporâneas e convergência entre as modalidades na UFSM ampliam as possibilidades de ensinar e 
aprender, proporcionando transcorrer pelo desdobramento da fluência tecnológico-pedagógica com os 
envolvidos (professoresestudantes) nos processos ensino-aprendizagem, tanto presenciais quanto a 
distância.  

Portanto, admite-se que é imperioso que os professores amparem-se nas políticas públicas educacionais 
com intuito de obter orientações nas capacitações visando o desenvolvimento da fluência tecnológico-
pedagógica, obtendo subsídios teórico-práticos para mediar atividades por meio das tecnologias 
educacionais em rede. Além disto, os PPC dos cursos de licenciatura em Pedagogia do CE/UFSM 
evidenciam a capacitação em relação às tecnologias educacionais para a progressão das ações docentes.  

Destarte, que o desenvolvimento da fluência tecnológico-pedagógica e a integração das tecnologias podem 
promover inovações didático-metodológicas no processo ensino-aprendizagem. Isso é tanto da ordem da 
pedagógica (concepções e valores éticos, políticos e estéticos) quanto tecnológica (artefatos e 
procedimentos operacionais). Infraestrutura adequada com alternativas viáveis para revisar práticas e 
conteúdos na formação inicial de professores é condicionante de movimentos produtivocolaborativos que 
possam compatibilizar diferentes perspectivas didático-metodológicas, currículos e princípios 
epistemológicos.  

Desse modo, a compreensão de atividades curriculares mediadas por tecnologias educacionais em rede na 
formação de professores não se limita a uma discussão de conteúdos básicos ou conteúdos de 
aprofundamento ou parte diversificada. Construção de fluência tecnológico-pedagógica perpassa todos 
esses eixos tanto no que se refere ao exercício da docência quanto da gestão, para as quais um profissional 
formado em Pedagogia está habilitado nos termos da legislação educacional vigente.  

Nesse cenário, está evidente que os movimentos sociais e econômicos mediados por tecnologias em rede 
não geram impactos imediatos nos modos de produção de conhecimento nem na educação básica e nem 
ensino superior. Torna-se imperativo compor textos legais tanto das políticas públicas quanto PPC que 
sejam autênticos movimentos de construção da inovação cunhada em princípios da comunicação, 
colaboração e autonomia para o desenvolvimento psíquico intelectual enquanto conhecimento científico, 
tecnológico, sociocultural.  
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Resumo: O estudo objetiva demonstrar a possibilidade de usar os ambientes virtuais de 

aprendizagem como um instrumento de avaliação na ambiência escolar, numa visão 

emancipatória dos tradicionais testes que possuem uma conotação negativa, visto que 

mais acorrentam os saberes, pois são circundadas de sentimentos controladores, como 

horários fixados, uma pessoa em vigília em sala de aula, um clima tensional pela 

reprovação.  
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1.INTRODUÇÃO 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) estão cada dia mais presentes no cotidiano 
escolar, de tal maneira que permite uma democratização de acesso, e uma nova forma de ensinar e 
aprender. Possibilitando o aluno muito mais ativo em seu processo de aprendizagem, pelos estimulo e 
motivação que as tecnologias propiciam, além de estreitar a relação aluno-professor (GONÇALVES,2018). 

Essa implementação de tecnologias pode ser utilizada como uma avaliação que se está comprometida com 
a formação de alunos conscientes de suas habilidades e dificuldades, que requer estratégias para que os 
alunos percebam seu compromisso de inter-relacionar a teoria com a prática favorecendo a formação de 
profissionais reflexivos (ÁLVAREZ-MÉNDEZ, 2002). Fato esse já mencionado por Luckesi (2011), quando 
afirma que a avaliação deve permitir uma tomada de decisão, para possam se desenrolar ações, através de 
uma auto compreensão do educando, aprofundando a aprendizagem e motivando o crescimento. 

A criação de ambientes de que auxiliem a aprendizagem é uma das bases das TDIC, de modo que essa 
forma de ensinar seja capaz de atingir o educando, que haja tanto aspectos de transmissão de informação 
como de construção, para que o usuário possa ter apropriação do conteúdo, sendo útil como uma 
ferramenta de aprendizagem de forma significativa (VALENTE,2014). As ferramentas utilizadas são 
principalmente computadores, smartphones, tablet, entre outros, são capazes de transformação e 
interação social, numa geração escolar que já nasce imergida nas tecnologias digitais, é necessário que o 
professor também esteja preparado  para utilizar as TDICs como prática pedagógica, para que fique bem 
definido o objetivo e critérios de uso, pois a pulverização de informações existentes pode atrapalhar a 
proposta pedagógica (COSTA; DUVEQUIZ;PEDROZA;2015). 

Proposta essa que pode ser utilizada não somente como mediador de aprendizagem, mas também como 
meio de avaliação, fugindo das formas tradicionais de realizar essa atividade. As tecnologias possuem 
diversas possiblidades de instrumentalização que possibilitem o professor a utilizá-las como ferramenta 
avaliativa, desde que as respostas e material produzido possuam uma alta qualidade intelectual, fugindo 
da clássica forma de avaliar que afugentam o saber, pois suas características são quantitativas (BERALDO; 
MACIEL,2015). 

O estudo objetiva demonstrar a possibilidade de usar os ambientes virtuais de aprendizagem como um 
instrumento de avaliação na ambiência escolar, numa visão emancipatória dos tradicionais testes que 
possuem uma conotação negativa, visto que mais acorrentam os saberes, pois são circundadas de 
sentimentos controladores, como horários fixados, uma pessoa em vigília em sala de aula, um clima 
tensional pela reprovação.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Há algumas décadas, o uso de artefatos tecnológicos se tornou uma realidade nas mais diversas esferas da 
vida, em especial a partir dos anos 90, a informática, que reúne ambientes e dispositivos digitais múltiplos, 
adentrou, também, na base da educação; trouxe possibilidades e provocou interesses de aquisição de 
conhecimentos nunca antes experimentados (VALENTE,2014). 

O sujeito tem em mãos uma ferramenta poderosa que lhe capacita ser agente ativo das tecnologias, o que 
provoca profundas transformações na realidade social, produzem também relevantes mudanças na 
construção do processo educacional e podem auxiliar nas propostas que promovam a expressão livre da 
imaginação e rendimentos racionais (VILARINHO-REZENDE et al., 2016). 

Dentro dessa perspectiva de que as tecnologias se aproximam do sujeito, essa te uma grande 
potencialidade de ser utilizada como instrumento de avaliação da aprendizagem, pois muitos professores 
tornam a avaliação um momento de conotação negativa, permeado por deveres prisionais, por vezes 
silenciando o potencial dos alunos. Os estudos realizados por Hoffmann (2010) traz em pauta a avaliação 
mediadora buscando a compreensão do processo de ensino aprendizagem de maneira qualitativa e 
formativa, na qual o professor deve fazer uso da avaliação para mediar e nortear o processo, 
possibilitando que suas ações sejam guiadas pela realidade do aluno. 

Essa avaliação deve ter uma dinâmica processual, contínua e sistemática, não pode acontecer em 
momentos sempre bem definidos, esporádicos ou improvisados, deve acontecer um acompanhamento do 
desenvolvimento e a construção do conhecimento de cada aluno, por isso, a avaliação pode ser diária, com 
forma de regular o ensino.  
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Ao fazer uso da tecnologia se busca perceber o acompanhamento entre o potencial tecnológico e as 
necessidades sociais. E a avaliação não pode ficar restrita apenas para o simples uso tecnologia, mas 
precisa se estender à interação entre as tecnologias e os usuários (DA SILVA; SOARES; MASCARENHAS, 
2015). 

Nessa perspectiva de avaliação mediada por tecnologias, é importante que seja capaz de desencadear 
processos de autorregulação da aprendizagem, pois tende a ser mais profunda, mais sustentável quando 
os alunos são participantes ativos e responsáveis pelo processo, pois quando se usa as TDIC a resposta é 
mais rápida, e o aluno percebe seu desempenho, com a possibilidade de manipular novas informações 
para se chegar no conhecimento almejado, na qual o professor foi mediador do processo (BISSOLOTTI; 
NOGUEIRA; PEREIRA, 2014;  DA SILVA; SOARES; MASCARENHAS, 2015). 

Existem algumas ferramentas tecnológicas que podem colaborar como objeto desse estudo temos os 
Ambientes Virtuais da Aprendizagem (AVA), cujo principal foco são as funcionalidades de gerenciamento e 
organização de conteúdo, e avaliação ocorre de modo a realizar um acompanhamento processual. O 
professor pode ainda criar um banco de perguntas referente à disciplina que ele ensina e a partir desse 
criar avaliações personalizadas de acordo com a os resultados anteriores (CARVALHO et al., 2014). Os 
autores consideram ainda que a avaliação da aprendizagem quando ocorre com esses instrumentos 
tecnológicos é capaz de gerar um processo contínuo e formativo, possibilitando o acompanhamento da 
aprendizagem dos alunos, desenvolvendo a autonomia crítica do aluno. 

Essa tecnologia possui diversas ferramentas e instrumentos, de forma portátil, pode ser acessada com uso 
de celulares, notebooks, softwares de edição de imagem e som, câmeras de vídeo, tablet e qualquer 
aparelho que possa ser conectado à rede de internet, na qual estimula   a participação   criativa   dos   
alunos, considerando   suas   disposições   sensoriais, motoras, afetivas, cognitivas, culturais, intuitivas. 
Essas ferramentas mobilizam articulações entre os diversos campos de conhecimento tomado, 
possibilitando uma interação interdisciplinar e que quando a AVA são introduzidas na disciplina, é 
observável um aumento do nível de compreensão do tema e das proposições, tornando o contexto de 
aprendizagem potencial (SCORSOLINI-COMIN,2014) 

Além desses pode-se ainda fazer uso da gamificação no próprio ambiente virtual, que propicia a 
aprendizagem dos conteúdos de maneira interativa, com atividades de muita praticidade com objetivos 
educacionais pré-determinados, que proporcionam cognição e criatividade. A atividade de jogar é uma 
alternativa de realização pessoal que possibilita a expressão de sentimentos, de emoção e propicia a 
aprendizagem de comportamentos adequados e adaptativos. Com isso os jogos, conseguem configurar 
uma abordagem pedagógica como produto final a aprendizagem (SILVA; SILVA; COELHO,2016). 

Os ambientes virtuais são geralmente utilizados por professores, na perspectiva de tornar suas aulas 
motivadoras, a organização de um plano de aula com metas bem definidas, o que pode também ser 
tomadas para avaliar a aprendizagem dos alunos. A reflexão sobre essa avaliação permite ao professor 
diagnosticar o processo de assimilação dos conteúdos, além de promover a integração do aluno como 
sujeito social capaz de atuar na construção de sua aprendizagem. Diante das circunstâncias a avaliação da 
aprendizagem não pode limitar-se as provas, mas possibilitar novas formas de perceber a aprendizagem, 
de uma nova maneira interacional, e realizar uma intervenção a partir dos resultados obtidos, e assim 
conduzir à reflexão sobre os processos pedagógicos desenvolvidos (MARINHO; FERNANDES; LEITE, 2014; 
DAVIS; NUNES, 2016).  

Ainda segundo o autor acima citado, uma ressalva a se fazer é com relação a individualidade discente, pois 
todos estarão evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos. O olhar do 
professor precisará abranger a diversidade de possibilidades, instigando e criando mecanismos de crescer 
sempre. De forma complementar a esses estudos uma nova ótica pode ser atribuída a avaliação numa 
perspectiva de Avaliação Formativa Reguladora, proposta por Silva (2006), que traz a percepção que cada 
estudante aprende em seu tempo, mas que todos aprendem, devendo considerar o contexto, nesse ponto a 
questão avaliar deve ser vista e realizada de diversos maneiras, fazendo uso de vários instrumentos para 
que a visão seja ampliada a consiga atingir a todos. Então nesse momento não se avalia somente o aluno, 
mas a capacidade de alcance do professor, através de suas decisões metodológicas, capaz de reorganizar 
todo o processo. 

Diversos autores afirmam que os professores devem estar atentos a essa nova realidade, com aprendizado 
e planejamento para a sala de aula.  
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Cabe ao professor planejar, organizar e intermediar as atividades de ensino utilizando os diversos meios 
tecnológicos apropriados, na busca de promover as condições satisfatórias para que os estudantes 
despertem para a autonomia e a criatividade. Essas práticas devem ser cada dia mais frequentes nas salas 
de aula, pois, por meio deles os alunos sentem-se estimulados a exercitar suas capacidades. (COSTA; 
DUVEQUIZ; PEDROZA, 2015; VILARINHO-REZENDE et al., 2016; BERALDO; MACIEL,2015) 

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter descritivo e qualitativo, elaborada através de 
conhecimentos científicos obtidos na literatura das principais bases de dados. Primeiro foi feito uma 
leitura do resumo, e aqueles que apresentam relevância para o estudo forma lidos na íntegra, na busca 
chegou-se a um total de x artigos, porem após a triagem de acordo com os critérios de inclusão, foram 
utilizados x artigos. 

Foram selecionadas referências que possuem texto completo, com os seguintes critérios de inclusão: no 
idioma português, num recorte de 2014 a 2018, utilizando-se dos descritores: tecnologias digitais, 
avaliação e metodologias ativas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando se trata de usar os ambientes virtuais de aprendizagem nas competências escolares, observa-se 
que ao mesmo tempo em que há um favorecimento na utilização de modernos instrumentos de 
aprendizagem, é necessário também imergir numa urgente capacidade crítica de avaliação, para que a 
tecnologia tenha uma coerente aplicação nas ações pedagógicas. Responsabilizando diretamente os 
professores que precisa de aptidões que os façam agentes intermediários competentes, para atingir maior 
eficácia no ensino com aparatos tecnológicos; mais que isso, para que consigam estimular o uso consciente 
da pluralidade de artefatos multitelares e virtuais. 

O uso de ambientes virtuais de aprendizagem são formas de acompanhar a velocidade com que a 
sociedade se transforma, bem como a manutenção de alicerces humanos para uma eficaz formação de 
cidadãos responsáveis e preparados para a vida. Então trazer essa nova perspectiva de avaliar traz 
grandes vantagens para os atores escolares, é propiciado ao aluno imergir em sua criatividade e 
desenvolver suas ligações cognitivas entre o estudado e mundo real, tornando mais significativo, pois os 
espaços escolares são núcleos para formação de novas competências, os alunos acabam ampliando novas 
habilidades fora da sala de aula. 

A escolha pela AVA se justifica pela condição em que a sociedade está inserida, numa conjuntura cada vez 
mais permeada por novas formas de comunicação e utilização das avançadas tecnologias. Construindo 
uma formação responsável e assertiva dos indivíduos, expandindo as ferramentas de ensino, numa visão 
atual influenciada pelos avanços tecnocientíficos e pelas mudanças de comportamento na sociedade 
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Capítulo 12 
 

Mapeamento e seleção de ferramentas para produção 
automática de conteúdo didático digital interoperável 
 

Laécio Araújo Costa 

Laís do Nascimento Salvador
 

 

Resumo. Na formação do discente é imprescindível o desenvolvimento de habilidades de 

escuta, atenção e práticas de anotações nas aulas presenciais. Entretanto, em diversos 

momentos, ocorre a divisão da atenção do aluno, ocasionando prejuízos no desempenho 

acadêmico. Motivado por este cenário, este trabalho visa mapear e selecionar 

ferramentas de produção automática de conteúdo didático digital interoperável durante 

a ocorrência do evento aula. Esta seleção visa apoiar uma proposta de Arquitetura 

Pedagógica a ser aplicada na educação presencial de nível superior. 

 

Palavras-Chave: Recurso Educacional Digital; Ferramentas de Autoria; Ambiente Virtual 

de Aprendizagem; Interoperabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

As instituições de ensino estão recebendo um novo perfil de público composto por alunos da Geração Z 
também conhecida como iGeneration. Esta geração conhecida como nativos digitais está cercada por 
dispositivos eletrônicos interconectados. Ao analisarmos a Geração Z com o viés educacional, deparamos 
com o seguinte cenário: o educador é formado pela remanescente Geração Y e está educando (aplicando 
conceitos seculares) a pessoas da Geração Z que evoluem rapidamente com o uso dos recursos 
tecnológicos. 

Os alunos da Geração Z possuem um domínio tecnológico que repercute no processo de aprendizagem e 
faz com que o professor necessite buscar por novas estratégias de ensino. Segundo Rangel (2015), “é 
preciso repensar a maneira de ensinar e introduzir novos atrativos na sala de aula que prendam a atenção 
dos nativos digitais”. Para Lucena (2000), “o uso das novas tecnologias permite mudanças importantes, 
viabilizando ações que anteriormente eram inviáveis ou até mesmo inimagináveis, quebrando barreiras 
associadas ao tempo, espaço, paradigmas organizacionais e hábitos de comunicação”. Tais mudanças 
influenciam diretamente nas práticas pedagógicas e na interação entre professor e aluno, permitindo que 
este último seja personagem principal do processo de ensino e de aprendizagem. Desse modo, a utilização 
de recursos tecnológicos como apoio às práticas pedagógicas favorece uma melhor relação entre os 
elementos instrucionais e metodológicos no processo de ensino e aprendizagem.  

De acordo com Franciosi (2005), Arquitetura Pedagógica é definida como o uso de estratégias pedagógicas 
que possuem como base uma determinada teoria e seus pressupostos a fim de auxiliar na efetivação da 
aprendizagem com suporte de recursos tecnológicos como os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVAs) e/ou videoconferência é definido como Arquitetura Pedagógica. Segundo Behar (2008), uma 
Arquitetura Pedagógica é constituída por elementos organizacionais, instrucionais, tecnológicos e 
metodológicos inter-relacionados; ele a define como um “sistema que orienta a forma como se aborda o 
currículo e que se concretiza nas práticas pedagógicas e nas interações professor-aluno-objeto de 
estudo/conhecimento”. Assim, no contexto da educação dos nativos digitais, os professores buscam por 
novas ferramentas tecnológicas e metodologias ativas de ensino que os auxiliem no cumprimento dos 
objetivos da formação do discente, visando reduzir problemas de baixo desempenho acadêmico e 
dificuldades na fixação dos conceitos abordados durante o processo de ensino e de aprendizagem.  

Segundo French e Kennedy (2016), durante as aulas presenciais são desenvolvidas no aluno habilidades 
de escuta e atenção que estão associadas com a prática de anotações dos estudantes. A relação da atenção 
do aluno durante a explanação do conteúdo com a prática das anotações tem uma importante função 
pedagógica no processo de aquisição do conhecimento. Entretanto, observa-se que em diversos momentos 
ocorre perda de atenção por parte dos alunos, onde parte considerável desta atenção é dedicada somente 
a anotações e como consequência, há prejuízo na assimilação dos conteúdos expostos pelo docente.  

A divisão da atenção do aluno faz com que haja ilegibilidade do material escrito (anotações de conteúdo) e, 
principalmente, perda de informações no processo de ensino e de aprendizagem. Segundo Whitaker et al. 
(2008), mais de 70% dos participantes das aulas avaliadas apresentam problemas com suas práticas de 
anotações tais quais: a perda de informações, ilegibilidade de termos, abreviaturas impossíveis de 
interpretar, pouco tempo para anotar e a redução da participação no evento por estar com a atenção 
dividida. 

Desta forma, a produção e utilização de Objetos de Aprendizagem (OA) na formação do discente estão 
bastante difundidas devido à evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Segundo 
Wiley (2000), “os objetos de aprendizagem são elementos de um novo tipo de instrução baseada em 
computador apoiada no paradigma da orientação a objetos da informática. A orientação a objetos valoriza 
a criação de componentes (chamados objetos) que podem ser reutilizados em múltiplos contextos”. Os 
Objetos de Aprendizagem surgem para fomentar a modalidade de ensino presencial e a distância o qual 
tem na sua principal característica o reuso, ou seja, a reutilização do OA para vários processos de 
aprendizagem. 

Para Costa e Salvador (2015), há necessidade de propostas de ambientes didáticos instrumentados com 
dispositivos eletrônicos que proporcionem uma aprendizagem personalizada, interoperáveis com os 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e com forte suporte a OA visando uma aprendizagem com 
mais qualidade. Para Moreno e Mayer (2007), ambientes de aprendizagem interativos bem planejados 
influenciam positivamente a maneira como as pessoas aprendem. Assim, a disponibilização do conteúdo 
didático digital através dos serviços computacionais e a integração das TIC’s na pedagogia contribuem 
para a evolução do processo de ensino e de aprendizagem. 
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Segundo Siemens (2004), “aprender é conectar ideias, competências, pessoas e recursos para a resolução 
de problemas”. Assim, as TIC´s conectam pessoas e recursos educacionais proporcionando mudanças nas 
práticas de ensino, onde o foco agora passa a ser a aprendizagem. Para Ponte, Oliveira e Varandas (2003), 
“as TIC´s podem colaborar com o professor na criação de situações de aprendizagem estimulantes, 
favorecendo, também, a diversificação das possibilidades de aprendizagem”. Desta forma, os educadores 
buscam utilizar ferramentas didáticas que proporcionam além do compartilhamento de expertise, a 
comunicação e interação entre professores e aprendizes a fim de fortalecer e oferecer mais qualidade no 
processo de ensino. 

Assim, nesta linha de pesquisa, pretendemos apresentar um mapeamento visando selecionar ferramentas 
que auxiliem o professor na produção automática de conteúdo didático digital em formato de áudio e 
vídeo, durante a ocorrência do evento aula. Especificamente, buscamos ferramentas que objetivem 
produzir e compartilhar o conteúdo exposto pelo professor em formato digital favorecendo para uma 
aprendizagem personalizada. A seleção das ferramentas irá fazer parte do desenvolvimento de elementos 
tecnológicos aliados a metodologias ativas de ensino e aprendizagem, como exemplo a inversão da sala de 
aula, que irão compor uma proposta de Arquitetura Pedagógica a ser aplicada na educação presencial de 
nível superior visando: (i) promover o desempenho acadêmico; (ii) melhorar o engajamento dos 
discentes; e (iii) por consequência, aperfeiçoar o processo de ensino e de aprendizagem. 

 

2. CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

Atualmente, o processo de ensino e de aprendizagem utilizado em sala de aula não ocorre apenas com a 
interação entre os agentes, Professor e Aluno; diversos artefatos educacionais são utilizados para apoiar o 
referido processo tais como: livros (impresso e digital), vídeos (TV, cinema, DVD e arquivos digitais), 
áudios (rádio, gravadores e MP3) e programas interativos. No entanto, em muitos casos, o professor 
subutiliza as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na execução da sua prática docente. 

A seleção e utilização de recursos educacionais digitais para apoiar as práticas docentes dependem do 
tipo, da qualidade do OA e do domínio do professor em utilizar os recursos tecnológicos. Segundo Wiley 
(2000), há cinco tipos de OA: Fundamental, Combinado-Fechado, Combinado-Aberto, Gerador de 
Instrução e Gerador de Apresentação. Dentre estes, o tipo de OA Combinação Aberta apresenta 
características com maior proximidade com o objeto deste trabalho, por apresentar maior número de 
recursos combinados, reusabilidade e a combinação com diversos Objetos de Aprendizagem. A produção 
desse tipo de OA se torna complexa, pois em muitos casos, depende da convocação de uma equipe de 
profissionais para produzir o referido objeto. Esta dificuldade reflete no alto custo e no tempo de 
produção, além da falta de autonomia do professor na produção do recurso educacional.  

Conforme a definição de Raabe et al. (2015), as principais facetas e classificações das propostas de 
Ferramentas de Autoria de OA’s se dividem em três categorias: i) Ferramentas de Desenvolvimento de 
Conteúdo, ii) Ferramentas Multimídia e iii) Ferramentas Auxiliares, apresentadas na Figura 1. Desta 
forma, a proposta do presente trabalho está direcionada para as Ferramentas de produção de conteúdo 
educacional que envolva: i) Captura de informações em áudio e vídeo; ii) Edição automática do material 
capturado, a Produção; e iii) Exportação de OA em padrão de pacote de conteúdo reconhecido pelos 
diversos AVA´s. 
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Figura 1. Classificação das Ferramentas Multimídia para produção de Objetos de Aprendizagem. 
Em destaque: tipos de ferramentas para a produção de AO do tipo Combinação Aberta 

Fonte: Adaptado de Raabe et al. (2015) 

 
3. METODOLOGIA 

Foi utilizado como metodologia o Mapeamento Sistemático (MS) para identificar as ferramentas de autoria 
disponíveis. Segundo Kitchenham (2007), o Mapeamento Sistemático permite investigar um determinado 
tema de uma maneira formal, fornecendo um subsídio real através da identificação de lacunas e resposta a 
questões de pesquisas. A finalidade deste mapeamento é identificar e selecionar trabalhos que possam 
responder a seguinte questão de pesquisa: “Há ferramentas abertas de autoria de Objetos de 
Aprendizagem que permitem: a captura automática da aula no formato de áudio e vídeo, a execução da 
pós-edição do material capturado e a exportação do material produzido em um padrão de pacote de 
conteúdo internacionalmente conhecido?”. 

Desta forma, definiu-se uma string de busca com a finalidade de identificar trabalhos relevantes que 
permitam responder a questão de pesquisa, conforme segue: "authoring tool" OR "development learning 
object" OR "activity learning" AND “learning object”.  A string foi executada nas seguintes bases de 
dados: Google Scholar, ACM Digital Library e IEEE Xplore. Em seguida, iniciou-se a etapa de coleta, 
categorização e seleção das ferramentas identificadas. 

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS FERRAMENTAS  

Ao longo da execução do mapeamento foram observadas as características mais determinantes das 
ferramentas identificadas, no que se refere à produção multimídia e ao desenvolvimento de OA’s do tipo 
Combinação Aberta. Desta forma, foram utilizadas as especificações técnicas definidas por Raabe et al. 
(2015) apresentada na Tabela 1, para a análise e seleção das ferramentas. 

 

Tabela 1. Especificações técnicas das Ferramentas de Autoria 

Padrão de 
Conformidade 

Conhecimento de 
Programação 

Modalidade da 
Licença 

Sistema 
Operacional 

Plataforma Alvo 

AICC 
Scorm 1.2 

Scorm 2004 
Commom 
Cartridge 

IMS 
Não especificado 

Sim 
Não 

Freeware 
Shareware 

Free 
Open Source 
Proprietário 

Windows 
Linux 

Android 
MacOs 
Solaris 

Multi plataforma 
Não especificado 

Desktop 
Web 

Mobile 
Não especificado 

Fonte: Traduzido de Raabe et al. (2015). 
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Para a etapa de seleção das ferramentas de autoria, foram definidos os seguintes critérios de inclusão: 

 CI: Utilizar algum padrão de conformidade internacionalmente conhecido na exportação do 
conteúdo produzido; 

 CI: Não possuir requisito quanto ao conhecimento de programação por parte do usuário; 

 CI: Estar em conformidade com a modalidade da licença Open Source; 

 CI: Ser uma ferramenta multiplataforma, preferencialmente;  

 CI: Permitir a captura de informações em áudio e vídeo e a pós-edição (processamento e 
compressão das informações) de forma automática; 

 CI: Permitir a publicação das informações capturadas em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Um aspecto a ser considerado quanto à forma de distribuição do software é que a ferramenta deve estar 
dentro das conformidades da licença do Software Livre. Esta característica possibilitará aos professores e 
as instituições de ensino o livre uso e distribuição da ferramenta de autoria.    

 

5. ANÁLISE DAS FERRAMENTAS 

A análise das ferramentas foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa foram levantadas as 
especificações técnicas das ferramentas de autoria para ter uma visão geral sobre as características de 
cada software, conforme apresentada na Tabela 2. 

A segunda etapa foi iniciada a partir da Tabela 2, onde foi possível filtrar as ferramentas que atendem os 
critérios de seleção definidos na seção 4. Esta segunda etapa visa selecionar as Ferramentas de Autoria 
que permitam responder a questão de pesquisa. 

Tabela 2. Análise das Ferramentas de Autoria 

 Ferramenta 
Padrão de 

Conformidade 
Conhecimento de 

Programação 
Captura de 

Vídeo 
Licença 

Sistema 
Operacional 

Plataforma 
Alvo 

1 Authorware AICC Não Não Proprietário Windows Desktop 

2 
Viewlet 
Builder 

SCORM 1.2 
SCORM 2004 

Não Não Proprietário Windows Desktop 

3 ToolBook SCORM or AICC Não Não Proprietário Windows Desktop 

4 
Scenari 
Opale 

XML Não Não Open source 
Windows 

Linux 
Mac Os 

Desktop 

5 
Xerte 

Toolkit 
SCORM 1.2 

SCORM 2004 
Não Não Open source Multi plataforma Web 

6 Echo 360 Não especificado Não Não Proprietário Multi plataforma Web 
7 OpenEya Não especificado Não Sim Open source Linux Desktop 

8 

Multimedia 
Learning 

Object 
Authoring 

Tool 

SCORM Não Não Open source Multi plataforma Web 

9 
Adobe 

Captivate 
SCORM 

AICC 
Não Não Proprietário 

Windows 
Mac 

Desktop 

10 Cacuriá Não especificado Não Não Proprietário 
Windows 

Linux 
Desktop 

11 CourseLab Não especificado Não Não Proprietário Windows Desktop 

12 
DITV-

Learning 
Não especificado Não Não Proprietário Multi plataforma Desktop 

13 
eXe 

Learning 
SCORM Não Não Open source 

Windows 
Linux 

Desktop 

14 
Hot 

Potatoes 
Não especificado Não Não Freeware Multi plataforma Desktop 

15 
Microsoft 

LCDS 
SCORM Não Não Proprietário Windows Desktop 

16 MARKER Não especificado Não Não Proprietário Multi plataforma Desktop 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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As ferramentas identificadas possuem suas próprias especificidades, porém, buscamos um denominador 
comum: ferramentas de autoria que auxiliam o educador na produção automática de Objetos de 
Aprendizagem no formato de áudio e vídeo, durante a exposição da aula. Neste sentido, a maioria das 
ferramentas identificadas permite a criação de Objetos de Aprendizagem com a utilização de arquivos de 
vídeos desenvolvidos anteriormente. Todavia, o foco deste trabalho é a produção automática do conteúdo 
didático digital no momento em que o professor desenvolve sua prática pedagógica. 

No rol das ferramentas analisadas, os softwares Open EyA e Xerte Toolkit atendem parcialmente os 
critérios de seleção, porém apresentam características que podem se complementar e responder à 
questão de pesquisa. O software Open EyA não atende todos os critérios de seleção, mas permite a criação 
de um OA durante o evento aula, o que atende um importante critério de seleção.  

A ferramenta Open EyA pode ser complementada com o software Xerte ToolKit o que permitirá a criação 
de pacote de conteúdo em padrão internacionalmente conhecido. Ambas as ferramentas foram 
desenvolvidas seguindo as conformidades do Software Livre e atendem o requisito de ser uma ferramenta 
de código aberto. 

 

5.1. FERRAMENTAS SELECIONADAS 

Dentre as ferramentas identificadas, duas foram selecionadas sendo elas: Open EyA e Xerte Toolkit. A 
ferramenta Open EyA é um sistema de gravação automática de aulas no formato tradicional. O termo EyA 
significa “Enhance your Audience” (Melhore seu público alvo), e foi desenvolvido visando a captura em 
áudio e vídeo do professor e do quadro branco (a lousa). O projeto foi desenvolvido sob a licença do 
Software Livre e tem como requisito auxiliar o educador no registro das aulas desenvolvidas e utilizar 
hardware acessível de baixo custo. Para o seu funcionamento é necessário um notebook/computador com 
sistema operacional Linux e acessórios como microfone e Webcam. A ferramenta Open EyA pode ser 
utilizada também em aprendizagem ubíqua (e-Learning, m-Learning, etc) e programas para produção de 
conteúdo educacional. 

O Open EyA é uma Ferramenta de Captura que permite registrar a aula e efetuar a pós-edição automática 
do material coletado produzindo uma página Web em HTML 5 integrado com recursos de áudio, vídeo, 
texto, ferramentas de sincronização das imagens dos slides em uma linha do tempo. Por ser um software 
livre, o educador pode instalá-lo em seu computador pessoal (ou no equipamento da escola) e, assim, 
produzir de forma autônoma o conteúdo didático digital durante o evento aula. 

Quanto ao software Xerte Toolkit, esse é uma Suíte de Ferramentas para produção, edição e exportação de 
conteúdo em e-Learning. É destinado a autores de conteúdo interativo que visam criar conteúdo 
sofisticado utilizando alguns scripts. O software Xerte Online Toolkits apresenta um conjunto de 
ferramentas para autores de conteúdo didático digital e materiais de e-Learning que podem ser criados 
rapidamente usando um navegador qualquer de Internet, sem necessidade de conhecimentos em 
programação. Este projeto permite a exportação do conteúdo no padrão de pacote de conteúdo: SCORM1. 

A suíte de ferramentas Xerte está integrada ao projeto Xpert que é um repositório para compartilhamento 

e reutilização dos materiais de aprendizagem produzidos. Essa integração permite a publicação de 

conteúdo aberto aos alunos e a outros desenvolvedores de conteúdo, possibilitando a reutilização, 

adaptação e a aplicação dos conteúdos. A interface simples e amigável da ferramenta Xerte ajuda os 

educadores, que possuem experiência limitada em TI, a criarem recursos da Web interativos e a publicá-

los no repositório. Assim, os alunos podem ter acesso aos recursos das aulas de qualquer lugar, desde que 

estejam conectados à Internet. 

 

  

                                                 
1 SCORM: “Sharable Content Object Reference Model”, é um conjunto de padrões e especificações que compõem o 
protocolo de comunicação entre os objetos de aprendizagem EAD (animações, vídeos, imagens, fotografias, textos, 
funções e conteúdos em geral) e a plataforma Learning Management System (LMS) também conhecida como Sistema 
de Gerenciamento de Aprendizado. Mais informações em: https://www.adlnet.gov/scorm/. 
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6. CONCLUSÕES 

Com a disponibilização das TIC´s cada vez mais frequente nas salas de aula, o educador busca maneiras de 
manter a atenção dos alunos durante todo processo de ensino e aprendizagem. O uso das tecnologias 
digitais possibilita uma maior interação entre os sujeitos envolvidos e neste sentido, este trabalho faz 
parte de uma pesquisa que visa desenvolver recursos tecnológicos como apoio pedagógico focado em 
metodologias ativas de ensino. 

No mapeamento realizado foram identificadas diversas ferramentas com o propósito de produção de OA, 
porém não foi identificada uma ferramenta aberta que atenda todos os requisitos especificados nos 
critérios de seleção. Entre as ferramentas, dois software (Open EyA e a Xerte Toolkit) atendem 
parcialmente os requisitos para a produção e publicação de Objetos de Aprendizagem de forma autônoma. 
Assim, diante das características das aplicações identificadas, é possível definir como trabalho futuro: o 
desenvolvimento de um framework que integre as ferramentas Open EyA e Xerte Toolkit com a finalidade 
de produzir conteúdo didático digital interoperável e de permitir ao educador a possibilidade de publicar 
o conteúdo produzido através de padrões, em um Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

A utilização do framework proposto no processo de ensino auxiliará o educador na produção autônoma, 
na utilização e no reuso de conteúdo didático digital em um ambiente híbrido de ensino. Essa relação 
permitirá avaliar o papel do discente, como também, auxiliar o educador na inversão da sala de aula 
estabelecendo o aluno como o centro do processo de ensino e aprendizagem.  

Esse framework irá fazer parte da proposta de uma Arquitetura Pedagógica que objetiva auxiliar na 
efetivação da aprendizagem e na promoção do desempenho acadêmico, com suporte de recursos 
tecnológicos e utilização de metodologias ativas de ensino. 
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Capítulo 13 
 

Levantamento e análise de obras recentes baseada em 
mineração de relações e clusterização  
 

Warley Leite Fernandes 

Cristiano Grijó Pitangui 
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Luciana Pereira de Assis 

 

Resumo. Este trabalho apresenta uma análise e levantamento de publicações na área de 

Mineração de Dados Educacionais publicados por diversos pesquisadores em eventos e 

periódicos no período de 2011 a 2016. O objetivo desta investigação é identificar e 

apresentar o que está sendo pesquisado na área de predição de desempenho usando 

mineração de relações e clusterização. Os trabalhos explorados exibem frutos valiosos, 

que reforçam a importância da área de pesquisa, e apontam alternativas ainda não ou 

pouco exploradas. Como continuidade de pesquisa, sugere-se o uso de classificação 

baseada em regras de associação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem e o uso de 

Mapas Conceituais para representar as interações nos fóruns. 
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1. INTRODUÇÃO 

Avanços recentes em diversas áreas da tecnologia possibilitaram um grande crescimento na capacidade de 
armazenar, coletar, transmitir e gerar dados digitais. O preço acessível dos dispositivos e do alcance a 
redes de computadores fez com que aumentasse em grande escala o número de usuários em sistemas 
computacionais de ensino. 

Com a evolução da aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na Educação, os 
ambientes computacionais de ensino e os conteúdos digitais passaram a ser vistos como tecnologias 
essenciais à condução dos processos educacionais;  

Imensos volumes de dados são gerados pela interação de usuário em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA), o que torna possível a obtenção de informações sobre o processo de interação dos estudantes com 
esses ambientes. Nesse sentido, existem pesquisas em Informática na Educação que realizam a análise 
desses dados com o objetivo de descobrir conhecimentos que possam ajudar na resolução de problemas 
educacionais, como exemplo pode-se citar a evasão, reprovação e o desempenho de estudantes, que estão 
entre as maiores preocupações presentes na educação de forma geral. 

De acordo com Romero e Ventura (2010), as informações armazenadas nos bancos de dados do AVA são 
diversas, podendo incluir simples registros de acesso e interação com o sistema, até dados com ricos 
significados semânticos. Porém, identificar quais informações são importantes e como manipulá-las de 
maneira significativa não é uma tarefa simples. Uma solução promissora para extrair informações das 
bases de dados dos AVA é o uso de técnicas de Mineração de Dados, denominada Mineração de dados 
Educacionais ou EDM (Educacional Data Mining) quando aplicadas ao contexto educacional.   

O presente trabalho apresenta uma revisão dos trabalhos que utilizam técnicas de Mineração de Relações 
e Clusterização em EDM, publicados nas principais conferências e periódicos da área de Informática na 
Educação. 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 
objetivo, a pesquisa aponta informações interessantes a respeito da área, identificando possibilidades 
pouco (ou ainda não) exploradas.  

Este trabalho está organizado em 7 seções. Na próxima seção é apresentada uma breve explicação sobre 
EDM. A seção três apresenta a metodologia aplicada na busca dos trabalhos. A quarta seção apresenta um 
pequeno resumo sobre cada trabalho analisado. A quinta seção apresenta os resultados do estudo. A seção 
seis apresenta a interpretação dos resultados e contribuição adquirida. Por fim, a sétima seção apresenta 
as conclusões deste trabalho. 

 

2. MINERAÇÃO DE DADOS EDUCACIONAIS 

O grande crescimento das tecnologias culmina num avanço na capacidade das pessoas em gerar e coletar 
dados. Essa enorme quantidade de dados vem ultrapassando a capacidade humana de interpretar e 
compreender tanta informação. Tal fato é um dos motivos que influenciou o desenvolvimento do processo 
para a descoberta de conhecimento em Base de Dados. 

Da Silva et al. (2003), afirmam que KDD ou Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, é o ramo da 
computação que utiliza ferramentas e técnicas computacionais com a finalidade de sistematizar o 
processo de extração de conhecimento útil de grandes volumes de dados. 

A escolha da técnica a ser utilizada no processo de EDM, depende exclusivamente do tipo de tarefa de KDD 
a ser efetivamente realizada. Baker et al. (2011) apresenta a taxonomia das principais subáreas de 
pesquisa em EDM: Predição, Agrupamento, Mineração de Relações, Destilação de Dados e Descobrimento 
com Modelos. 

Para Baker et al. (2011), na área de Agrupamento, o objetivo principal é encontrar dados que se agrupam 
naturalmente, classificando os dados em diferentes grupos e/ou categorias. Em Mineração de Relações, 
afirma que a meta é descobrir possíveis relações entre variáveis das Bases de dados. Na área de Predição, 
a meta é desenvolver modelos que deduzam aspectos específicos dos dados, conhecidos como variáveis 
preditivas, através da análise e fusão dos diversos aspectos encontrados nos dados, chamados de variáveis 
preditoras. A área de Destilação tem como objetivo apresentar dados complexos de forma a facilitar sua 
compreensão e expor suas características mais importantes.  

Por sua vez, em Descoberta com Modelos, parte-se de um modelo gerado por um método de predição, tal 
como classificação, ou por um método de agrupamento, ou ainda manualmente, por meio de Engenharia 
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de Conhecimento. Em seguida, esse modelo é utilizado como componente, ou ponto de partida, em outra 
análise com técnicas de Predição ou Mineração de Relações (Costa et al., 2012). 

Neste estudo são apresentadas as principais pesquisas na área de Mineração de Relações e Clusterização 
(agrupamento), que têm apresentado excelentes resultados relacionados à predição e desempenho de 
estudantes, contribuindo em diversos pontos nos ambientes educacionais, como: auxilio nas tomadas de 
decisão, identificação de alunos com dificuldades de aprendizagem, identificação de habilidades 
cognitivas, desempenho, e perfis de comportamento e aprendizagem. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa abrange as publicações ocorridas entre 2011 e 2016 por diversos pesquisadores em eventos 
e periódicos. A busca foi realizada através do Google Scholar e em anais dos principais eventos e 
periódicos de Informática na Educação. 

 

4. TRABALHOS PESQUISADOS 

Neto et al. (2016) objetivam separar grupos de estudantes com dificuldades de aprendizagem 
semelhantes. Foi confirmado que a aplicação de técnicas de agrupamento é bastante útil para a formação 
de grupos homogêneos de alunos, que uma vez identificados, permitem que o professor possa formular 
estratégias de ensino eficazes. 

Coelho et al. (2015) objetivaram identificar e quantificar as incidências de termos relacionados às 
dificuldades de acesso ao AVA, nos chamados registrados nos canais de comunicação, no período de 2010 
a 2013. Dessa forma, possibilitou-se uma melhor visualização e monitoramento do AVA e assim, a criação 
de ações direcionadas e mais efetivas com o intuito de favorecer a usabilidade e acessibilidade ao público. 

Nunes et al. (2015) têm como objetivo explorar a aplicabilidade de técnicas de MDE em Mundos Virtuais. 
Assim, foram analisados possíveis padrões de comportamento na base de dados por meio da mineração de 
Regras de Associação com o uso do algoritmo Apriori, que possibilitou a identificação de mudanças no 
planejamento pedagógico. 

Wegner et al. (2015) objetivaram em seu estudo apresentar os resultados de pesquisa envolvendo a 
técnica de Clusterização na identificação e classificação do Estilo Cognitivo de Aprendizagem (ECA) de 
estudantes que interagem em um AVA. Os resultados desta pesquisa são comparados aos apresentados 
por outro trabalho, que utilizou a técnica de Redes Neurais Artificiais. 

Wilves et al. (2015) têm como objetivo da pesquisa validar em um novo contexto, regras de associação já 
mineradas, a fim de evidenciar o desânimo do aluno quando realiza atividades individuais e em grupo. A 
partir da adaptação de algumas Regras de Associação, foi possível obter um modelo genérico para a 
descoberta do padrão de comportamento do aluno desanimado, que pode ser usado como subsídio ao 
professor. 

Lima et al. (2014) investigaram o padrão de comportamento de alunos e professores de cursos a distância 
em fóruns de discussão. As análises mostraram que para os cursos da área de humanas, são aconselháveis 
que as ofertas das disciplinas fossem modulares. Já cursos da área de Exatas demonstraram o inverso, ou 
seja, que o modo de oferta semestral de disciplinas é mais profícuo à participação nos fóruns. 

Santos et al. (2014) aplicam Regras de Associação para identificar em quais cursos os alunos tendem a 
serem retidos e quais cursos os alunos tendem a serem aprovados ou reprovados. Assim, foi possível 
propor algumas sugestões sobre a organização do fluxograma de alguns programas a fim de reduzir as 
taxas de retenção. 

França et al. (2013) apresentaram um conjunto de atributos para aplicação de técnicas de mineração de 
dados em avaliações contínuas da aprendizagem, que viabilize realizar o mapeamento do conhecimento 
de estudantes. Esta pesquisa demonstrou a viabilidade em se aliar técnicas de Mineração de Dados a 
objetivos educacionais, sendo importante para a elaboração de estratégias pedagógicas que favoreçam a 
aprendizagem de estudantes com tendência a não alcançar desempenho satisfatório. 

Silva et al. (2013) têm como objetivo principal analisar o desempenho acadêmico dos alunos, a fim de 
destacar quais fatores são responsáveis pela retenção e que podem estar impedindo a conclusão do 
estudante no tempo regular. Foi utilizado o algoritmo Apriori. Os autores chegaram a conclusão que 
apartir dos dados observados não foi encontrado nenhuma relação causal como solução para diminuir a 
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retenção de alunos, mas como trabalhos futuros pretendem introduzir mais variáveis para análise, como 
por exemplo, o uso de redes sociais. 

Soares (2013) apresentou uma tentativa de agrupar estudantes com dificuldades de aprendizagem 
similares em uma disciplina de Programação. O resultado permitiu agrupar alunos pelas suas dificuldades 
de aprendizagem. Foi possível, por exemplo, identificar um grupo de aprendizes com dificuldades em 
entender Estruturação de Sistemas em Camadas, e outro composto por estudantes com problemas em 
criar Vetores: Estrutura de dados muito comum na maioria das Linguagens de Programação. Ambos os 
grupos foram reprovados ao final do semestre. 

Webber et al. (2013) verificaram o desempenho de Algoritmos de Agrupamento. Esses algoritmos foram 
testados nas ferramentas WEKA e R (Mello, 2008). Uma análise preliminar, permitiu concluir que a 
ferramenta imunológica que utiliza conceitos de Sistemas Imunológicos Artificiais, alcançou os melhores 
índices de homogeneidade e separação. Em segundo lugar, houve uma variação entre os algoritmos K-
means e EM (Demspter et al, 1976). Por fim, os algoritmos da ferramenta R apresentaram índices elevados 
de homogeneidade e separação para os conjuntos de dados. 

Azevedo et al. (2012) aplicaram o algoritmo de Agrupamento EM para agrupar estudantes que continham 
conhecimentos prévios diferentes em grupos de acordo com os ganhos de aprendizagem realizados em 
um Sistema Tutor Inteligente (STI). Os resultados desta análise revelam que o grupo de estudantes de alto 
desempenho identifica mais rapidamente a relevância do uso do sistema para aprendizagem, sendo assim 
um primeiro passo na identificação de perfis de grupos de aprendizagem, e então, tornar possível uma 
adaptação em tempo real do sistema. 

López et al. (2012) têm duplo objetivo: Determinar se a participação dos alunos no fórum do curso pode 
ser um bom preditor das marcas finais para o curso, e examinar se a classificação proposta via 
agrupamento pode obter precisão semelhante a Algoritmos de Classificação tradicionais. Pôde - se 
concluir que a participação dos estudantes no fórum, foi um bom preditor das marcas finais, e obteve 
precisão semelhante a Algoritmos de Classificação tradicionais. 

Martins et al. (2012) evidenciaram pontos positivos e negativos de dois trabalhos realizados em 2005 e 
2008. Definiu-se utilizar como critério de avaliação a quantidade de acerto na predição da situação final do 
aluno. Como resultado, apenas o modelo KDD foi capaz de predizer qual classe o aluno pertencia 
(reprovado, aprovado ou desistente), enquanto o novo modelo a probabilidade do aluno ser ou não 
desistente. 

Martinez et al. (2012) usaram o Método Hierárquico Aglomerativo (Técnica de agrupamento para dividir 
os estudantes em grupos). Analisaram-se as interações homem-máquina através dos logs, onde se 
conseguiu resultados expressivos, usando informações adquiridas sobre os grupos para a melhoria da 
aprendizagem. 

Penedo et al. (2012) identificaram relações entre os atributos ou a presença de padrões entre os dados 
que possam influenciar a tomada de decisões. O algoritmo Apriori foi aplicado ao acesso de todos os 
usuários do sistema. As regras descobertas apontam para uma tendência maior de utilização das 
ferramentas disponibilizadas pela plataforma que dizem respeito às disciplinas, as relacionadas a 
aplicativos pouquíssimas utilizadas. Outra descoberta foi relacionada ao horário de maior utilização (tarde 
e noite).  

No seu estudo Peckham et al. (2012) descreveram como o algoritmo de Clusterização K-means (Demspter 
et al, 1976) combinado com a Taxonomia de Bloom pode ser usado para determinar os conjuntos de 
habilidades cognitivas positivas e negativas com respeito à leitura e compreensão de tarefas. Esta 
informação foi utilizada para modificar os AVAs com intuito de melhorar as habilidades dos estudantes. 

Rus et al. (2012) utilizaram o algoritmo K-means no ambiente WEKA (Mello, 2008) para analisar e 
categorizar os diversos tipos de diálogos existentes em um jogo educacional. O objetivo era fornecer 
subsídios para melhor projetar mecanismos de adaptação e feedback em STI. Foi realizado o estudo em 
três conjuntos de dados a partir de três jogos educativos on-line, que através dos dados retirados das 
conversas dos estudantes pode-se inferir intenções, que por sua vez são cruciais para fornecer feedback.  

Yoo et al. (2012) estudam a viabilidade de analisar Mapas Conceituais para entender a aprendizagem do 
estudante universitário. Como resultado, verificou-se que a maioria dos alunos na fase inicial do curso se 
concentra na aprendizagem individual ao invés de aprender através da interação com os outros colegas, e 
quando usado esse mapa com as técnicas de MDE, pode-se encontrar vários padrões numa sala de aula. 
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Conti et al. (2011) apresentam um estudo de caso cujo foco é a análise de prazos de entrega de atividades 
no AVA Moodle. Pode-se concluir que nesse contexto que é mais viável a realização de atividades com um 
prazo menor, pois além do índice de postagem ser maior logo na abertura para postagem, o professor 
consegue um feedback mais rápido do processo de aprendizagem do aluno, podendo esse tomar atitudes 
corretivas afim de evitar o insucesso ou desistência do aluno. 

Fernandes et al. (2011) apresentam o uso de técnicas de Mineração de Dados para a formação de turmas 
mais homogêneas para a aplicação da recuperação paralela. Usando o algoritmo de agrupamento de dados 
K-means conseguiu-se agrupar os alunos pelos problemas de aprendizagem apresentados, inclusive, 
separando em um grupo específico aqueles alunos com dificuldades de interpretação. 

García et al. (2011) descreveram uma Ferramenta Educacional de Mineração de Dados colaborativa 
baseada nas Regras de Associação de Mineração de Dados para a melhoria contínua dos cursos e-learning, 
permitindo que professores possam compartilhar informações descobertas para que outros professores 
dos cursos semelhantes possam usar essas informações e tomar melhores decisões. 

Kardan et al. (2011) consideraram o agrupamento não supervisionado através do algoritmo K-means para 
criar um modelo automático para descobrir e reconhecer padrões relevantes durante a interação do 
estudante com software educacional. Após análise dos resultados, pode-se concluir que as regras geradas 
são adequadas para orientar nas intervenções de adaptação destinadas a melhorar a eficácia da interação. 

Li et al. (2011) aplicaram uma técnica de busca automatizada para descobrir modelos de estudante. Para 
abordar esta questão, foi proposto um método que detecta automaticamente modelos de estudante não 
dependendo de fatores fornecidos por humanos. Foi usado um sistema chamado 2Simstudent, que é um 
agente inteligente que indutivamente aprende habilidades dos estudantes para poder modelá – los. 

Rai et al. (2011) objetivaram compreender as relações causais entre as variáveis. Foi feita uma 
comparação entre os resultados da modelagem causal e abordagens tradicionais (matriz de correlação e 
múltipla regressão). Dessa forma através do estudo apresentado com a mistura de dados exploratórios da 
modelagem causal e de técnicas de abordagens estatísticas comuns, puderam-se validar hipóteses, como: 
os alunos que gostam do tutor têm desempenho melhor; os que gostam de matemática têm um 
desempenho melhor; e aqueles que gostam do jogo de matemática são mais engajados. 

Brito et al. (2011) apresentaram um algoritmo para um problema de agrupamento clássico, conhecido 
como o 3K-medoids. A alta complexidade associada a este problema levou ao uso de um algoritmo baseado 
em Algoritmos Genéticos. Após a análise, pôde-se observar que o Algoritmo Genético é uma boa 
alternativa para se trabalhar com o problema dos K-medoids, principalmente com o aumento de objetos a 
serem agrupados. 

Scheihing et al. (2011) realizam uma Clusterização para descobrir grupos de usuários no contexto de 
ambientes de e-learning de acordo com as atividades de interação que eles fazem na plataforma 4Kelluwen. 
Neste estudo foi aplicado o algoritmo K-means juntamente com a ferramenta computacional R, onde foi 
permitida a hipótese de que, quanto mais o professor utiliza a Web 2.0 da plataforma Kelluwen, mais 
regular é o seu comportamento na execução a concepção didática no ensino. 

 

5. RESULTADOS 

Nesta seção são apresentadas algumas informações relevantes sobre os trabalhos encontrados durante a 
pesquisa como: a fonte das publicações com destaque para os periódicos, que originaram 70% dos 
trabalhos encontrados, a origem dos dados onde o AVA Moodle domina essa estatística representando 
aproximadamente 52% das bases pesquisadas, os algoritmos observou-se o domínio do K – means para 
regras de agrupamento e Apriori para regras de associação, com respectivamente 30% e 41% das 
publicações aproximadamente, apesar de um número menor de aplicações, o algoritmo de clusterização 
EM, também merece destaque, e a ferramenta computacional de maior utilização (presente em 81% dos 
trabalhos) foi o Weka. Outro dado observado foi o período em que os trabalhos foram publicados, com o 
ano de 2011 sendo responsável por aproximadamente 30% das publicações. 

                                                 
2  http://www.simstudent.org/ - Modelo computacional de aprendizagem humana (Tutor Inteligente). 
3  K-medoids:Um conjunto de n objetos com atributos p, deve-se aloca -los para k grupos distintos, de modo que cada 

grupo seja o mais homoge neo possí vel 
4  http://www.kelluwen.cl/ - Centro virtual de P & D, que tem como objetivo gerar propostas para a utilizaça o eficaz 

das TICs. 

http://www.simstudent.org/
http://www.kelluwen.cl/
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6. DISCUSSÃO 

A mineração de dados educacional é uma área de pesquisa muito recente, contudo, há um número 
importante de contribuições publicadas em revistas, congressos, workshops e alguns livros que mostram 
como a área é promissora. 

O presente trabalho realizou uma investigação em diversas pesquisas na área de EDM. Todos os trabalhos 
analisados se localizam nas duas das principais subáreas apresentado por Baker (2011): Mineração de 
Relações, onde foi observado que a grande maioria das pesquisas está ligada as Regras de Associação, e a 
subárea de Clusterização. 

Como sugestão para trabalhos futuros seria uma análise de viabilidade do uso de Mapas Conceituais e 
MDE em interação nos fóruns em ambientes virtuais de aprendizagem. Andriole et. al (2005, p. 03) 
constataram em um fórum que das 144 mensagens trocadas, aproximadamente 91% deram-se entre um 
integrante do grupo e o professor, sendo praticamente 2% de mensagens trocadas entre pares de 
aprendizes. Quando um professor quer saber o estado atual de aprendizagem de seus alunos, ele teria que 
percorrer todos os tópicos e fazer uma análise mais tarde, que seria um processo muito demorado e 
improvável, dessa forma, para aliviar este problema, poderia criar uma interação visual dos estudantes 
(Mapa Conceitual), onde contribuiria retratando o conhecimento coletivo de um assunto específico entre 
um grupo de estudantes e dessa forma entenderia melhor o desenvolvimento do aluno.  

Com o Mapa Conceitual da interação, seria feito uma análise da participação dos estudantes nos fóruns, 
separando-os em grupos através dos Algoritmos de Clusterização, como por exemplo: os alunos que 
interagiram com outros alunos, alunos que interagiram com o tutor e com outro aluno, alunos que 
interagiram somente com o tutor, e aqueles com nenhuma interação. Com esses resultados, os tutores e 
professores já poderiam ter uma ideia de quais alunos teriam pouca participação, e promoveria uma 
discussão ou atividade, ou criaria salas de chats para os alunos recordarem o que aprenderam para 
compartilhar com seus colegas durante ou após o horário de aula normal, o conhecimento adquirido, 
dessa forma, incentivando os alunos que tem pouca ou nenhuma interação a ter uma maior participação. 

Com os resultados obtidos no agrupamento, introduziria uma variável informando quais alunos foram 
aprovados ou reprovados. Nesses dados, seriam aplicados os algoritmos de classificação, em que poderia 
alcançar grandes resultados, deduzindo aspectos específicos relacionados com aprovação ou reprovação 
dos estudantes, onde seriam desenvolvidos modelos, que seriam aplicados nas próximas turmas no 
combate a evasão. 

Com resultados preditivos abriria portas para o desenvolvimento e aplicação de ferramentas de software 
inteligente, que automatizaria todo o processo do uso de Mapas Conceituais e MDE em interações nos 
fóruns de discussão, onde auxiliaria os professores a visualizar e analisar, o conhecimento coletivo e a 
participação dos estudantes nos fóruns no decorrer do curso e em tempo real. 

 

7. CONCLUSÃO 

Mineração de Dados Educacionais é uma área de investigação ainda nova e se vislumbra a necessidade de 
um trabalho mais especializado e orientado na área educacional, a fim de obter uma aplicação de 
semelhante sucesso as outras áreas, como a Mineração de Dados Médicos, Mineração de Dados de E-
commerce, etc. 

Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão dos trabalhos, publicados nos últimos seis anos, 
que utilizaram as técnicas de Mineração de relações e Agrupamento em MDE, identificando as técnicas, 
ferramentas empregadas, o objeto de pesquisa bem como a origem das bases de dados e das publicações.  

Propõe-se o uso da técnica de classificação associativa, aplicando o algoritmo CBA (Classification Based on 
Association), que tem como objetivo integrar associação e classificação para construir classificadores mais 
precisos. Onde analisaria os dados de acesso dos estudantes em ambientes virtuais de aprendizagem com 
o objetivo de prever a evasão avaliando as interações dos alunos nos três turnos do dia. Esta técnica, de 
acordo com as pesquisas realizadas, não foi ainda aplicada em bases de dados educacionais. 

Outra proposta seria o emprego de Mapas Conceituais e Mineração de Dados Educacionais em fóruns de 
discussão, onde criaria um novo modelo de perfil do aluno para combater a evasão.  
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Capítulo 14 
Aprendizagem colaborativa por intermédio da 
Webquest como recurso digital na educação formal e 
na interface do processo do ensino de biotecnologia na 
educação básica 
 

Lucimar Ferreira Costa
 

Roberta Flávia Ribeiro Rolando Vasconcellos
 

 

Resumo: Este registro tem como propósito apresentar alguns resultados relevantes de 

uma pesquisa de Mestrado Profissional no Ensino de Ciências desenvolvida com 

estudantes da educação básica da rede estadual no Rio de Janeiro. Uma consequência 

relevante deste enfoque é deslocar a visão do professor como um centralizador de 

informações, sendo a WebQuest um recurso que auxilia a práxis educativa, direcionando 

o aluno à investigação e a pesquisa. A acessibilidade a recursos multimídia na educação 

formal é cada vez maior, principalmente, com a difusão da utilização da internet e dos 

programas de implementação de inovações das tecnologias digitais. O processo de 

globalização exige constantes mudanças nos diferentes contextos que permeiam a 

interconexão a favor do desenvolvimento, sendo as tecnologias de informação e 

comunicação consideradas ferramentas fundamentais que alavancam o processo ensino-

aprendizagem. Essas inovações tecnológicas se internalizam na escola de forma a 

promover uma ruptura de padrões, exigindo novos espaços, nova formação acadêmica, 

novas relações interpessoais e destas com o conhecimento. A metodologia utilizada 

nessa pesquisa é de natureza qualitativa/quantitativa, baseando-se em um estudo de 

pesquisa-ação, onde fora utilizado um questionário como instrumento de coleta de 

dados, trazendo informações sobre biotecnologia. Os temas geradores das WebQuests 

têm como objetivo avaliar o desempenho de pesquisas científicas e as possíveis soluções 

relacionadas a Terapia Gênica, a Técnica do DNA recombinante e a Tecnologia 

Transgênica. Os resultados revelam que diante da interação com as TIC os estudantes se 

tornaram agentes ativos no processo da construção de conceitos para a promoção da 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: WebQuest, internet, ensino-aprendizagem, biotecnologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Torna-se necessário 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.  

O papel da educação formal é inserir o tema Biotecnologia dando ênfase as suas aplicabilidades práticas 
que, atualmente estão relacionadas às questões socioambientais e humanas. Um aspecto importante da 
educação biotecnológica é levar o estudante a pensá-la como uma ciência em constante transformação, 
pois desta maneira se contribui para formação de indivíduos críticos e atuantes por meio dos quais 
ampliam seus conhecimentos e entendimentos acerca do objeto de estudo. (DAWSON, 2007; CACHAPUZ et 
al, 2000). 

A existência da sociedade contemporânea é dependentemente sustentada pelo surgimento e 
representatividade de instrumentos científico e tecnológicos que refletem a presença da CT. Ainda que 
nosso cotidiano esteja inserido na perplexidade, ou em um “sonambulismo tecnológico” como argumenta 
Winner (1997), reconhecendo que em tudo está presente CT.    

Edificar uma sociedade que desenvolva senso crítico e com capacidade de inferir nas relações entre 
sociedade, ciência e tecnologia é uma premissa e ao mesmo tempo uma aspiração desses referenciais. O 
desafio da educação aponta como emergencial o compromisso de alfabetizar científico-tecnologicamente o 
público numa perspectiva ampla, em direção ao que Jenkins (1997) chamou de “entendimento funcional 
da ciência”. Assim, deve-se repensar a função social das práticas de divulgação científica, considerar sua 
importância educativa como base fundamental e o fortalecimento na sua relação com o ensino formal de 
CT. 

A necessidade de adaptação do currículo de Ciências às práticas de ensino surgiu mediante mudanças 
socioeconômicas introduzidas por um avanço científico/tecnológico que proporcionou o desenvolvimento 
de abordagens educacionais edificadas sobre as articulações multidisciplinares da ciência e tecnologia 
(BENNETT et al., 2007). Com isso, surge a Biotecnologia como um tópico em crescente desenvolvimento, 
desafiando e levantando inúmeras questões controversas que são influenciadas e dependentes da 
compreensão da sociedade sobre o tema (NÄPFLIN et al., 2012; BERNE, 2014).  

A educação básica deve ter como premissa a formação/informação do estudante acerca do mundo em que 
se encontra inserido, para que suas intervenções possam ser de maneira positiva. Internalizando conceitos 
e conteúdo de Ciências sendo capaz de compreender fenômenos biológicos que o favoreça na tomada de 
decisões, seja de interesse pessoal ou coletivo (KRASILCHIK, 2011). 

Indiscutivelmente a sociedade é permeada direta ou indiretamente por inovações tecnológicas e, em 
conjunto com a Ciência, uma vez presente na atualidade causam profundas transformações socioculturais 
e econômicas. 

Contudo, justifica-se fazer uma aproximação dos alunos com o tema atual e polêmico como Biotecnologia e 
permitir a exploração da internet como um recurso inovador, utilizando-se da WebQuest como uma 
ferramenta que auxilie o ensino-aprendizagem às turmas do ensino médio é um desafio a se transpor. 

A WebQuest é uma metodologia de pesquisa orientada onde quase todos os recursos utilizados para a 
pesquisa são provenientes da web, compreendendo assim, uma série de atividades didáticas de 
aprendizagem que se aproveitam da imensa riqueza de informações multimídias para gerar novos 
conhecimentos.  

Trata-se de uma proposta elaborada pelo professor Bernie Dodge, com a participação do seu colaborador 
Tom March, em 1995 (DODGE, 1995; KURT, 2012). A atividade utilizando o recurso da WebQuest é como 
uma missão a ser cumprida, à medida que os alunos se envolvem com a realização de uma tarefa, essa se 
estende naturalmente no espaço e tempo da sala de aula. A WebQuest se constitui a partir dos elementos a 
seguir: introdução, tarefa, processo, avaliação e conclusão, se caracterizando de certa forma, o conceito de 
metodologia de pesquisa na internet elaborada e estruturada previamente pelo professor. Está ao alcance 
de todo e qualquer educador criar WebQuests, pois elas não exigem softwares específicos na sua 
elaboração, os quais são utilizados para produzir páginas da web (CARLAN et al., 2010). 

Desta forma, March (2003), define a metodologia como 

uma estrutura de aprendizagem de andaimes    que usa links para recursos 
essenciais na World Wide Web, é uma autêntica tarefa para motivar a 
investigação dos alunos sobre uma questão central, aberta, de desenvolvimento 
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de experiência individual e participação em um processo de grupo final que 
atenta para transformar informações recém-adquiridas em uma compreensão 
mais sofisticada. As melhores WebQuests fazem isso de uma forma que inspira 
os alunos a ver relacionamentos temáticos mais ricos, facilitam uma 
contribuição para o mundo real da aprendizagem e refletem sobre seus 
próprios processos metacognitivos (MARCH, 2003. p. 42). 

 

Portanto, a utilização da metodologia WebQuest como recurso digital para o ensino de temas voltados à 
Biotecnologia visa a promoção da aprendizagem cooperativa e colaborativa, uma vez que a pesquisa 
orientada potencializa o desenvolvimento de habilidades e competências nos estudantes, dando 
significância a inúmeras atividades pedagógicas, facilitando a aquisição de conhecimentos dos conteúdos 
científicos e utilizando-se da riqueza do mundo virtual (DODGE, 1995; YANG, 2014).  

Santos; Barin (2014) apontam que as WebQuests não são utilizadas apenas como ferramenta educacional, 
para um melhor desempenho dos estudantes no processo ensino aprendizagem, mas também vem se 
destacando em outras instituições, contextos e ambientes corporativos, com o mesmo propósito, a 
aprendizagem significativa, a participação coletiva e a reciprocidade entre os pares, sendo abordada como 
um recurso pedagógico que 

permite ao professor uma organização de conteúdo, geralmente extraídos da 
internet, evitando que haja dispersão por parte dos alunos aos diversos sítios 
disponíveis na rede, permitindo e auxiliando a construção do conhecimento por 
meio de um ambiente de aprendizagem guiado, utilizando a Web de forma 
educativa e reflexiva, instigando os alunos na construção do próprio saber. 
Além disso, esta é uma ferramenta de ensino inovadora e se apresenta cada vez 
mais útil, ao alcance de qualquer professor como meio de promover o interesse 
pelas temáticas de estudo em uma aprendizagem mais significativa (SANTOS; 
BARIN, 2014, p.4). 

Os resultados favoráveis surgem a partir da motivação dos estudantes, quando as tarefas lhes são 
oferecidas por meio das tecnologias de informação, ou seja, ferramentas digitais, vivenciadas no seu 
cotidiano, além de colocar o aluno em evidência também promovem a sua participação ativa na construção 
de seu próprio conhecimento. 

As WebQuests podem favorecer para formação do professor provendo as mudanças necessárias advindas 
da complexidade das inter-relações da era digital. Tratando-se de uma metodologia orientada pelo 
professor, a sua função não se resume a dirigir a atividade, mas implementar intervenções sempre que 
necessário para facilitar os avanços conceituais dos estudantes.  

 

2. METODOLOGIA 

A abordagem metodológica utilizada em nosso estudo é de natureza qualitativa-quantitativa, onde a 
pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os 
fenômenos que envolvem a humanidade e suas relações sociais, que se estabelecem em diversos 
ambientes.  

É possível identificar a abordagem qualitativa como uma possibilidade de investigação científica nas 
várias áreas do conhecimento, sendo muito utilizada na pesquisa do Ensino de Ciências, onde segundo 
Godoy (1995, p. 62), “os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o estudo e 
análise do mundo empírico em seu ambiente natural”.  

Conscientes de que em uma pesquisa qualitativa o movimento inicial deve ser o de aproximação, 
buscamos uma inserção no campo a ser investigado, visando o objeto a ser estudado, estabelecendo uma 
convivência com o novo meio (VYGOSTSKY, 1991). 

A atitude fundamentadora da pesquisa pode observar-se em Vygotsky, ao considerar que todo 
conhecimento é sempre construído pela interrelação pessoal. Onde, produzir um conhecimento a partir de 
uma pesquisa é, assumir uma perspectiva de aprendizagem como um processo sociocultural 
compartilhado, gerando desenvolvimento (VYGOSTSKY, 1991). 

A abordagem quantitativa segundo Fonseca (2002), pode ser mensurada em algarismos, onde as opiniões 
e informações a serem classificadas e analisadas pelo pesquisador, são traduzidas a partir de técnicas 
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estatísticas, considerando sua contribuição para a ampliação do objeto de estudo, sendo apontada como 
uma possibilidade importante a ser adotada, constituindo-se de uma base confiável. De acordo com 
Fonseca (2002, p. 20) “[...] a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher 
mais informações do que se poderia conseguir isoladamente”. 

Para uma melhor condução do tema central da pesquisa foi utilizada a pesquisa-ação, que consiste 
essencialmente em acoplar pesquisa e ação em um processo no qual os estudantes implicados participam, 
junto com o pesquisador, para chegarem interativamente a elucidar uma questão da realidade em que 
estão inseridos, identificando problemas coletivos, buscando e experimentando soluções em situação real, 
onde simultaneamente, há produção e uso de conhecimento (THIOLLENT, 1985). 

Considerando a relevância que a Biotecnologia vem adquirindo nas últimas décadas, o fato se 
trata de um tema inovador e polêmico no âmbito da Biologia que envolve um grande interesse que afeta a 
percepção do público acadêmico. Portanto, para a coleta de dados, optou-se por um questionário 
padronizado contendo 10 assertivas, abrangendo tema atuais que permeiam Biotecnologia. Entretanto, 
objetivou-se (i) identificar o nível de conhecimento dos estudantes a respeito do tema, (ii) descobrir as 
implicações diretas que isso poderia ter em suas crenças e expectativas e (iii) captar a aceitação ou 
rejeição da população inquirida frente às inovações tecnológicas. 

Para a aplicação do recurso educacional, os estudantes foram alocados no laboratório de informática da 
escola, onde se organizaram em grupos de 4 ou 5 elementos para iniciarem a pesquisa, pois uma das 
vertentes dessa metodologia é a reciprocidade entre pares, acessando o site http://zunal.com, que é o 
repositório onde se encontram inseridas as WebQuests.  

Os temas das WebQuests estão voltados à pesquisas acerca da Tecnologia Transgênica, a Técnica do DNA 
recombinante e a Terapia Gênica com manipulação de Células-Tronco, possibilitando nos estudantes o 
desenvolvimento aptidões necessárias para a compreensão do papel do homem na natureza, articulando 
uma educação tecnológica básica onde os mesmos possam demonstrar domínio dos princípios científicos 
e tecnológicos da Biologia que presidem a produção moderna. 

A WebQuest voltada à Tecnologia Transgênica apresentou como objetivo resolver um problema de 
impacto ambiental, através da investigação orientada sobre a biotecnologia transgênica com o mosquito 
Aedes aegypti, o transmissor da zika, dengue e chikungunya. Como principal atividade, os estudantes 
apresentaram um plano de ação eficaz na distribuição de mosquitos transgênicos em grandes centros 
urbanos com altos índices das viroses supracitadas. 

Já a WebQuest voltada à Técnica do DNA recombinante apresentava como objetivo principal avaliar o 
diagnóstico e/ou tratamento do diabetes através da investigação orientada, na produção de insulina 
humana através da bactéria Escherichia coli e no tratamento de doenças autoimunes, visando a qualidade 
de vida de um paciente insulinodependente. Os estudantes produziram como principal atividade um vídeo 
pedagógico demonstrando a produção de insulina humana a partir da bactéria Escherichia coli. 

A WebQuest voltada à Terapia Gênica com manipulação de Células-Tronco apresentou como principal 
objetivo, avaliar o desempenho das pesquisas científicas e as possíveis soluções no tratamento e cura de 
doenças genéticas, autoimunes e degenerativas utilizando Células-Tronco e a regeneração tecidual através 
da investigação orientada. Os estudantes apresentaram como produto a construção de uma maquete com 
massa de modelar colorida, indicando as fases do desenvolvimento embrionário desde a fecundação até a 
fase de captação das Células-Tronco. 

O material produzido fora composto por três ferramentas pedagógicas com temas distintos que seguem as 
habilidades e competências descritas no Currículo Básico da terceira série do Ensino Médio para o ensino 
do tema Biotecnologia na disciplina de Biologia.  

A população amostrada foi composta por estudantes do terceiro ano do ensino médio de uma escola 
estadual do município de Queimados, no Estado do Rio de Janeiro. Todos os estudantes foram 
previamente informados sobre os objetivos da pesquisa, assim como a metodologia a ser utilizada para a 
análise dos dados, sendo apresentado também o termo de consentimento livre e esclarecido onde se 
manteve em anonimato a identidade dos inquiridos. 

A pesquisa realizada foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 
Grande Rio. 

 

  

http://zunal.com/
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a finalidade de melhor esclarecimentos a respeito da investigação, dissociamos os dados analisados 
em grelhas de observação de acordo com a concepção dos estudantes frente as WebQuests aplicadas.  

A seguir, intencionamos de forma qualitativa a aplicação da ferramenta pedagógica como recurso digital 
nas aulas da disciplina de Biologia, cuja a abordagem se encontra voltada à Biotecnologia Transgênica, a 
Técnica do DNA recombinante e a Terapia Gênica de modo a oferecer uma contribuição para o processo 
educacional.  

Visando avaliar a eficácia da utilização das estratégias de ensino por parte dos alunos, analisaremos os 
resultados das WebQuests quanto à participação dos alunos, entendimento dos problemas apresentados e 
resolução desses problemas. 

Diante do desempenho dos grupos para a realização das WebQuests, fora analisada a dimensão do trabalho 
em equipe, que compreende a colaboração, além da autonomia no desenvolvimento das tarefas e na 
construção coletiva de um documento de uma lauda de acordo com o tema proposto como pode ser 
observado pela (Figura 1). 

Os dados apontam que perante a aplicação do recurso educacional, os alunos revelaram um bom 
desempenho no trabalho em equipe, onde Dodge (1995) evoca à construção de saber do estudante a partir 
de uma epistemologia socioconstrutivista, sendo o professor um mediador do processo através das 
dinâmicas do trabalho desenvolvido pelos pares. 

 

Figura 1 – Avaliação Conceitual da Dimensão do Trabalho em Equipe 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Ao serem analisados os dados conceituais da dimensão da produção textual, tivemos a oportunidade de 
verificar que o panorama geral para os parâmetros de avaliação contemplou um resultado bastante 
positivo, agregando conceitos satisfatórios e excelentes entre os grupos pesquisados, porém, poucos 
estudantes não corresponderam ao feedback, que possivelmente pode estar associado ao pouco interesse 
destes por pesquisas no contexto escolar, gerando pouco conhecimento agregado. O desempenho 
satisfatório dos demais estudantes, reforça a concepção de Dodge (1995) quando afirma que “[...] as 
WebQuests estão fundamentadas na convicção de que aprendemos mais e melhor com os outros, não 
individualmente. Aprendizagens mais significativas são resultado de atos de cooperação” (DODGE, 1995, 
p. 34). 

Pode ser reconhecido também que a autonomia perante as atividades foi a prática com maior desempenho 
satisfatório, o que pode justificar a dimensão do trabalho, uma vez que assumem a postura de 
protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, pois no trabalho colaborativo, a expressão oral e 
poder de crítica construtiva entre pares, possivelmente potencializa o desenvolvimento de capacidades 
fundamentais ao crescimento integral do estudante, estimulando-o a uma atitude autonôma na elaboração 
e produção de conceitos fundamentais a respeito do objeto de estudo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Hoje fazer, ensinar, aprender e comunicar ciência implica em usar tecnologia. Diante dos fatos, a escola 
que integra uma sociedade cada vez mais informatizada, e tem a responsabilidade de trazer para a sala de 
aula recursos tecnológicos que forneçam subsídios fomentadores de aprendizagem que justifiquem em 
uma metanoia nos estudantes. 

A utilização da ferramenta WebQuest com os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio possibilitou a 
exploração mesma como um recurso no ensino de Biologia, bem como constatar a aceitação e eficácia de 
forma positiva através dos dados obtidos. 

Os resultados da pesquisa apontam que a WebQuest como recurso educacional apresenta um potencial 
para a promoção da aprendizagem como elemento mediador de ensino-aprendizagem, possibilitando os 
estudantes serem agentes ativos no processo de construção de conceitos, além de estabelecer um desafio 
para a prática docente. 

Consideramos que a implementação da intervenção pedagógica, sobretudo as tarefas realizadas durante o 
processo, contribuiu de algum modo para motivar e incentivar os estudantes a trabalhar e a aprender mais 
sobre os conceitos que abordam temas referentes a Biotecnologia. 

Intencionamos que nossa pesquisa possa trazer luz à novas práticas pedagógicas, e que os docentes se 
mostrem positivamente favoráveis a utilização da WebQuest em relação aos métodos tradicionais de 
aprendizagem, visto que o Ensino de Ciências requer sensibilização dos protagonistas, tecendo novas 
redes de ligação, inserindo diretamente as tecnologias digitais no ambiente educacional, pois esta 
metodologia se apresenta de forma útil em acomodar diferenças individuais e novos estilos de 
aprendizagens. 
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Capítulo 15 
Teste de Turing: Um computador é capaz de pensar? 
 

Geylsson Nascimento Silva
  

José Nilton Conserva de Arruda
 
 

 

Resumo: O presente artigo objetiva analisar se o teste de Turing, experimento de 

pensamento proposto por Alan Turing nos anos 50, é suficiente para determinar a 

capacidade de ação inteligente de um computador digital. Turing problematiza as noções 

comuns de pensamento e máquina e introduz em substituição as noções de 

comportamento inteligente e computador digital. Estabelecendo uma analogia entre o 

computador humano e a inteligência artificial o autor assume um firme posicionamento a 

favor da capacidade de comportamento inteligente das máquinas, da sua capacidade de 

pensar. Para tanto, o paradigma de pesquisa em inteligência artificial voltado para a 

linguagem aceita “a ideia básica de que pensar é como falar”, pois a partir dessa 

premissa fundamental pode-se propor a associação entre algoritmos e programação das 

máquinas com ações inteligentes da mente humana. Um programa de computador é tão 

somente um algoritmo que a máquina é capaz de manipular. Não é necessário exigir o 

uso consciente dos signos para se poder afirmar que uma máquina é capaz de pensar, 

pois o modo como nós humanos lidamos com a linguagem também envolve manipulação 

e respostas “programadas” de signos (sintaxe) para se estabelecer relação com as coisas, 

gerando respostas satisfatórias (semântica). Portanto, a abordagem comportamental 

proposta por Turing substitui a questão clássica: Uma máquina pode pensar?, pela 

pergunta que pode ser submetida a teste: Um computador digital pode ter um bom 

desempenho no jogo da simulação?  

 

Palavras-chave: Teste de Turing, Inteligência artificial, Sintaxe lógica, Ciência da 

Computação, Filosofia da Mente. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o seu momento inaugural com a publicação do famoso artigo de Turing em 1950 – Maquinaria 
computacional e inteligencia – os programas de pesquisa em inteligência artificial têm sido animados por 
uma questão fundamental:  Uma máquina pode pensar? Turing considerou que da maneira como esta 
questão era formulada ela seria irrespondível, pois não estabelecia com precisão o significado dos termos 
máquina e pensamento. Para poder ser respondida por meio de um teste a questão deveria ser 
reformulada em termos comportamentais: Uma máquina pode simular com eficácia o pensamento humano? 

A abordagem inicial proposta por Turing implica em apontar a amplidão do campo semântico da palavra 
pensar. Pois ela pode significar coisas diversas como imaginar, planejar, abstrair, fingir, lembrar, raciocinar 
e calcular. Assim, Turing propõe um encurtamento no significado do termo pensar, pois tal como é 
acessado no seu uso ordinário torna-se imprestável para os propósitos que ele pretende realizar. O 
encurtamento proposto implica em considerar pensar como ser capaz de imitar um comportamento 
ordinariamente considerado como sendo o de pensamento. Sua abordagem, portanto, será 
comportamental.  

Com relação ao termo máquina, também é feito um encurtamento. Assim, é apontado que só poderão 
participar do jogo máquinas que já estavam em uso, contudo restringindo-se aos chamados computadores 
electrónicos ou computadores digitais. Dessa maneira fica estabelecido que “sólo permitimos que los 
computadores digitales tomen parte del nuestro juego” (TURING, 2010, p. 3). Já antevendo que se poderia 
objetar que se fizesse logo o teste com os computadores digitais disponíveis no seu tempo, anos 50, Turing 
explicita o experimento de pensamento que está propondo, “la respuesta breve es que no estamos 
preguntando si todos los computadores digitales lo harían bien en el juego, ni tampoco si los 
computadores disponibles en la actualidad lo harían bien, sino que si hay computadores imaginables que 
lo harían bien” (TURING, 2010, p. 3). De qualquer forma, Turing pede que o leitor considere uma 
possibilidade que já é real naqueles distantes anos 50: 

El lector debe aceptar como un hecho que los computadores digitales pueden 
ser construidos, y de hecho han sido construidos, de acuerdo a los principios 
que hemos descrito, y que de hecho pueden imitar las acciones de um 
computador humano con bastante similitud. (TURING, 2010, p. 5). 

O que se propõe com o jogo da simulação é uma reflexão sobre as possibilidades da inteligência artificial, e 
o que significa pensar em termos comportamentais. Podemos estabelecer com clareza critérios 
comportamentais de inteligência e consciência. Ao identificar pensar com ter um comportamento que 
pode ser classificado como o de ter realizado um pensamento, Turing pode propor o seu teste por meio de 
um jogo de simulação. O jogo da simulação será o teste de Turing para aferir o desempenho de uma 
máquina ante a tarefa de simular o comportamento humano de pensamento e ser convincente de tal forma 
que possa enganar uma inteligência humana. 

Atentemos para o caráter puramente comportamental do teste proposto, pois isto será de importância 
fundamental para uma compreensão adequada do que Turing está pretendendo colocar em discursão: a 
capacidade de um computador tal como ele concebe ser eficaz em realizar com precisão determinadas 
atividades que comumente associamos ao pensamento. Turing não aceitou o desafio de responder 
diretamente à pergunta sobre se máquinas podem pensar ou ser conscientes. Dentre as razões 
apresentadas por Turing para recusar a pergunta, está a alegação de que formulada dessa forma a questão 
não tem como ser respondida, dada a vagueza das palavras com as quais é formulada. Da mesma forma 
que temos essa dificuldade semântica no ponto de partida, pois os termos máquinas e pensamento são por 
demais vagos, teremos outra dificuldade semântica na linha de chegada, isto é, quando tivermos que 
avaliar se a máquina conseguiu passar no teste da simulação: tal empreitada significa ter capacidade de 
pensamento inteligente ou ter uma mente? Mesmo que este não tenha sido o propósito inicial de Turing, o 
seu teste descortina este importante questionamento filosófico debatido no âmbito da filosofia da mente.  

Autores diferentes conceituam ter capacidade de pensamento inteligente e ter uma mente de maneiras bem 
distintas, assumindo pressupostos e teorias conflituosas sobre a mente e o cérebro. Para autores como 
Searle, as máquinas têm capacidade de calcular, porém isto é diverso de ser capaz de consciência e 
pensamento. Para termos uma melhor compreensão do que está sendo problematizado acompanhemos o 
seguinte texto:  

A primeira coisa que poderia ser dita é que, mesmo se o computador pudesse 
executar certos tipos de tarefas normalmente efetuadas pelos seres humanos, o 
que normalmente envolveria a mente humana, isto não significa que o 
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computador devesse ser descrito com ‘possuindo uma mente’. Levemos em 
conta uma tarefa que os computadores de vários tipos têm sido capazes de 
executar, há muito tempo, mais precisamente, a do cálculo. Acredita-se que a 
capacidade de um ser humano para calcular seja normalmente considerada 
uma habilidade mental, um exercício do intelecto. (MATTHEWS, 2007, p. 96) 

Uma das características mais consagradas da nossa experiência de pensamento inteligente consiste na 
nossa capacidade de calcular. Realizar cálculos dos mais simples aos mais complexos é um testemunho 
eloquente do pensamento inteligente da espécie humana. Então, o teste de Turing será extremamente 
eficaz para estabelecer a potência das máquinas inteligentes na realização eficaz de cálculos complexos. 
Porém, entendamos cálculo no sentido lógico, como qualquer atividade de raciocínio, derivação, dedução, 
inferência, associação que dependa da especificidade da nossa inteligência, inteligência capaz de operar no 
nível da sintaxe.  

O problema que se apresenta para a nossa análise está diretamente associado ao desenvolvimento da 
nossa tecnologia informacional. Temos à nossa disposição uma geração de computadores com capacidades 
de resolução de desafios extremamente complexos. Além do mais, estas máquinas se constituem como 
materialização de teorias e linguagens que nos acompanham desde os primórdios da nossa civilização, 
“porém, o computador eletrônico moderno é a realização prática da máquina universal de Turing, mas o 
que pode ser computadorizado na prática depende, claro, do estado da tecnologia de computação e de seu 
aparato” (BURKS, In: AUDI, 2006, p. 926). Dizer que estas máquinas são uma realização do primeiro 
computador conceitualizado por Turing, traduz uma série de questões filosóficas interessantes e decisivas 
para o rumo da nossa civilização.  

Os computadores modernos são um tipo novo e radical de máquina, pois eles 
são realizações físicas e ativas de linguagens formais de lógica e aritmética. Os 
computadores empregam linguagens sofisticadas e têm um poder de cálculo 
muito superior em ordens de magnitude que qualquer máquina anterior. 
Porque eles são muito superiores aos humanos em muitas tarefas importantes, 
eles causaram uma revolução na sociedade que é tão profunda quanto a 
revolução industrial e que avança muito mais rapidamente. Ainda, os 
computadores em si evoluem rapidamente. (BURKS, In : AUDI, 2006, p. 925). 

Aproximando a definição de algoritmo da linguagem da informática podemos afirmar que os algoritmos 
têm uma entrada (imput), a partir da qual apresentamos os dados a serem processados, uma saída 
(output), onde os resultados operados serão apresentados, entre a entrada e a saída estão as regras que 
podem ser aplicadas sobre os dados iniciais. Todos os computadores, tablets, smartphones etc. que 
conhecemos são realizações físicas da máquina abstrata de Turing. 

Tal como um algoritmo, a Máquina Universal de Turing deveria executar operações repetitivas a partir das 
regras até apresentar as soluções possíveis no horizonte deste conjunto de regras. Temos ao mesmo 
tempo uma definição informática tanto de um algoritmo, quanto de um computador, pois ambos são 
concebidos a partir de um construto mental como uma aplicação possível de procedimentos formais.   

Os programas de pesquisas em inteligência artificial concentram-se em projetar e construir máquinas 
inteligentes. Um pressuposto essencial para o seu desenvolvimento é a teorização e testes sobre a 
natureza da inteligência, ou dito de outra maneira, é necessário estabelecer com precisão quando é que 
podemos classificar um comportamento como inteligente. 

Um dos paradigmas mais influentes neste campo de pesquisa é orientado para o campo da linguagem, ao 
se expressar que “a ideia básica do campo linguístico ou de manipulação de símbolos é que pensar é como 
falar – discurso interno – e, consequentemente, que os pensamentos são semelhantes a sentenças” 
(HAUGELAND, In: AUDI, 2006, p. 512). O problema que desafia a nossa compreensão é justamente 
acompanhar as razões apresentadas para se realizar essa equivalência entre manipulação de símbolos 
(sintaxe) e pensamento. Nos perguntamos se será suficiente para identificar uma inteligência aceitar as 
teorias associadas à linguística e à lógica do século XX que afirmam que a manipulação automática de 
símbolos é capaz de produzir semântica. Já que não parece óbvio que o pensamento é semelhante a 
linguagem, importa, então, acompanhar a construção dos aparatos teóricos que sustentam o paradigma de 
pesquisa em inteligência artificial voltado para a linguagem e sua associação entre algoritmos e 
programação das máquinas com ações inteligentes da mente humana. 
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2. ESTRUTURA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

No ensaio Maquinaria Computacional e Inteligencia Alan M. Turing considera a pergunta “¿pueden pensar 
las máquinas?” (TURING, 2010, p. 1) como sendo uma frase na qual o seu significado, a partir do seu uso 
corrente, dependeria de uma investigação de natureza estatística, o que não tornaria claro o suficiente 
nem o seu significado nem a sua resposta, e, portanto, para melhor significá-la, seria melhor reformulá-la a 
partir de um teste prático denominado de “el juego de la imitación” (TURING, 2010, p. 1). No jogo da 
imitação tem-se a seguinte situação prática: Três pessoas, nesse caso, um homem, uma mulher e um 
interrogador de qualquer sexo, estabelecem um processo de comunicação por datilografia através de 
perguntas e respostas, sem que possam tocar, sentir, ver ou ouvir um ao outro, e o interrogador faz as 
perguntas com o intuito de discernir quem é o homem e quem é a mulher. Porém um dos dois 
interrogados, por exemplo, o homem, seria substituído por uma máquina, e, assim, essa tentaria enganar o 
interrogador respondendo às perguntas como se, de fato, fosse uma mulher (por exemplo: eu sou a 
mulher, tenho cabelos compridos com mechas, trabalho como empregada doméstica, tenho dois filhos, já 
tive câncer de mama, o homem está tentando te enganar passando-se por mim). Já a mulher tentaria 
responder com a verdade para assim convencê-lo de que é o outro que está mentindo. No final do jogo o 
interrogador irá concluir quem é o homem e quem é a mulher. Assim a pergunta original: “¿pueden pensar 
las máquinas?” (TURING, 2010, p. 1), seria substituída por uma pergunta de resultado prático: 
“¿Discriminaría equivocadamente el interrogador com la misma frecuencia con la que lo hace cuando el 
juego se juega con un hombre y una mujer?” (TURING, 2010, p. 1). Assim sendo, o pensar, ou ter 
capacidade de ação inteligente, seria definido nos termos de ser capaz, a partir da manipulação da 
linguagem, de convencer uma pessoa humana tão bem, ou mesmo melhor, do que se um ser humano o 
fizesse. Dessa forma, ao mesmo tempo que delimita-se com precisão o significado das palavras e da frase 
utilizada, essas também tornam-se suscetíveis de serem testadas empiricamente. 

Uma vez delimitado o terreno, ou seja, uma vez que já se esclareceu a questão, o cientista começa a lançar 
os fundamentos que servirão de premissas para as suas conclusões. O que se deve, pois, entender por 
máquina? Ou, de que máquina está se tratando? Em primeiro lugar, deve-se admitir qualquer técnica para 
a construção dessas máquinas. Em segundo lugar, elas podem ter um funcionamento para além daquilo 
que foi concebido pelos seus construtores. Em terceiro lugar, do conjunto dessas máquinas devem-se 
excluir os seres humanos. Sendo assim, como restrição final, só se admitirão no jogo da imitação os 
computadores digitais. Então, pode-se perguntar: Há computadores digitais imagináveis que possam ter 
sucesso no jogo da imitação? Para se responder a tal pergunta, antes, é necessário que se esclareça o que 
significa a expressão computadores digitais. Os computadores digitais são máquinas capazes de fazer as 
mesmas coisas que faz um computador humano (pessoa que trabalha na realização e no encadeamento de 
cálculos matemáticos). E o que faz um computador humano? Ele segue regras fixas que estão contidas 
num livro, e das quais não pode desviar-se; como, também, possui um número suficiente de papel para 
realizar todos os seus cálculos; podendo, inclusive, se utilizar de uma máquina-secretária para realizar 
operações individuais. De forma semelhante está estruturado o computador digital: No lugar do papel 
tem-se a memória, que corresponde a um depósito de informações ou cálculos, pois é onde os cálculos são 
feitos, e é onde também está armazenado o livro de regras (essa parte da memória chama-se de tabela de 
instruções); no lugar daquele que faz os cálculos, ou da máquina secretária, tem-se a unidade executiva que 
opera e calcula cada operação individual; no lugar do livro de regras tem-se o controlo, pois é ele que 
garante um determinado encadeamento de cálculos para se chegar a um resultado, é aquele que fornece as 
instruções. Cada conjunto de instruções ou sequência de passos, corresponde a um programa ou algoritmo 
que um computador digital é capaz de manipular. O ato de construir uma tabela de instruções é, pois, 
denominado de programação. As tabelas podem conter instruções nas quais um dado aleatório ou um 
elemento qualquer de um certo conjunto de itens é lançado, o que torna variável, dentro de um certo 
número de possibilidades elencáveis, o resultado final do algoritmo (TURING, 2010). 

Segundo Turing, um computador digital poderia ser descrito como uma máquina de estados discretos, que 
seriam mecanismos que possuem estados limitados e bem definidos, e, assim, os pontos intermediários no 
movimento contínuo de transição entre um estado e outro são desconsiderados, pois seriam irrelevantes. 
Dessa forma, uma máquina de estados discretos possui ações computáveis na forma de dados, e, assim, 
podem ser previstas e imitadas por um computador digital. É pelo fato de poderem simular qualquer 
máquina de estados discretos que se deve a afirmação de que os computadores digitais são universais. 
Nesse sentido, torna-se uma necessidade funcionar com bastante rapidez e possuir uma memória grande o 
suficiente para realizar tal tarefa, que é fundamental no jogo da imitação (TURING, 2010). 
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3. SUPERANDO AS PERSPECTIVAS CONTRÁRIAS 

Para analisar a suposta impossibilidade de sucesso dos computadores digitais no jogo da imitação, o 
cientista passa a considerar as perspectivas contrárias à questão inicialmente formulada acerca da 
possibilidade de pensamento das máquinas. Para ele, embora sua opinião, favorável à possibilidade de 
pensamento das máquinas, seja conjectural, está na essência do modo de proceder de um cientista, como 
um trabalho de elaboração de linhas de investigação úteis. Sendo assim, ele supõe que em décadas futuras 
essa questão já estará bastante superada. 

A primeira objeção apresentada é a Teológica, segundo a qual apenas a alma imortal humana, criada por 
Deus, pode pensar, e nenhum outro animal, máquina ou coisa pode. A esta, Turing responde, primeiro, 
reconhecendo a arbitrariedade desta em elencar apenas o ser humano como ser pensante e nenhum outro, 
pois, afinal, a diferença entre nós e os animais é pouca se comparada com a diferença entre nós e os seres 
inanimados; segundo, se Deus é onipotente e livre ele pode ter criado qualquer animal munido de uma 
alma, bastando para isso apenas a sua vontade; terceiro, o homem é, então, instrumento da vontade divina 
ao construir as residências para as almas que ele cria, seja a partir do próprio ato da reprodução, seja a 
partir da fabricação de máquinas artificiais. O argumento teológico seria, portanto, uma fútil especulação 
(TURING, 2010). 

A segunda objeção é a das Cabeças de Areia, segundo a qual devemos acreditar que as máquinas não 
podem pensar, pois, do contrário, seria pavoroso ou perigoso tender a tal conclusão. O cientista afirma que 
este tipo de pensamento se deve ao medo que o ser humano tem de perder sua superioridade na natureza, 
e, assim sendo, não cabe-lhe refutação alguma, mas consolação (TURING, 2010). 

A terceira objeção, que é a matemática, afirma que do ponto de vista lógico-matemático há muitas 
limitações para a ação inteligente das máquinas, limitações estas às quais o homem não está sujeito, como, 
por exemplo, na elaboração de respostas a questões não-polares (que são aquelas que não se respondem 
com um sim ou não). A esta, ele respondeu afirmando que a falibilidade das máquinas não as torna 
dispensáveis, pois nós também somos falíveis, quando, por exemplo, respondemos errado a uma questão, 
ou quando não conseguimos respondê-la. Então, da mesma forma que pode-se afirmar que algumas 
homens são mais inteligentes que algumas máquinas, pode-se afirmar, também, que talvez algumas 
máquinas sejam mais inteligentes que alguns homens, pois errariam menos que estes últimos (TURING, 
2010). 

Em se tratando da quarta objeção, tem-se o argumento da Consciência, segundo o qual só se pode afirmar 
que uma máquina é capaz de pensamento se ela for capaz de agir com base em emoções e sentimentos. A 
esta Turing responde que trata-se de uma posição solipsista, pois só se admitiria que uma máquina pensa 
se o homem se tornar-se a própria máquina e se se sentisse pensando na condição de máquina para depois 
descrevê-lo. Então, da mesma forma, poder-se-ia dizer que os outros homens não pensam, pois, na posição 
de observador, nunca ter-se-ia se neles. O cientista, aqui, não parece dar uma resposta suficiente, pois os 
sentimentos são estruturas que se alternam repentinamente e que tendem a orientar e guiar as nossas 
ações, nos fazendo agir “humanamente” (mas cabe lembrar que os animais também tem sentimentos, 
então, são eles conscientes?). Seria isso algo que as máquinas não possuem, pois se baseiam apenas em 
algoritmos? Ou os sentimentos não seriam eles próprios algoritmos de elementos aleatórios que o próprio 
cérebro orienta como uma forma de seleção natural? Se podem ser expressos na forma de algoritmos, 
então são computáveis e imitáveis por um computador digital. E abordando dessa maneira os sentimentos, 
é possível se estabelecer direcionamentos úteis na construção das máquinas, o que servirá de sustentação 
para a possibilidade de pensamento dessas, seja conceituando-as como possuidoras de pensamento 
consciente, uma vez que se reconheça a capacidade dos computadores digitais de reproduzirem tais 
padrões de comportamento humanos, e de agirem a partir deles, ou como possuidoras de pensamento 
não-consciente, se admite-se a necessidade de um solipsismo para o reconhecimento da consciência, o que 
não pode impedir a classificação das máquinas como seres pensantes. Dessa forma, o problema da 
consciência não interfere no problema do pensamento, pois são problemas distintos (TURING, 2010). 

Um outro é o argumento das Incapacidades Várias, segundo o qual sempre poder-se-á objetar que as 
máquinas não serão capazes de fazer alguma coisa. O pensador responde que, em primeiro lugar, deve-se 
considerar que quanto maior for a capacidade de armazenamento de dados de um computador, maior 
também será a sua diversidade de comportamentos. E, em segundo lugar, este se trata de um argumento da 
consciência disfarçado, pois sempre parte do ponto de vista solipsista de que a forma da máquina agir, por 
mais que alcance os mesmos objetivos e resultados que o homem, é grosseira do ponto de vista do método. 
Entretanto, o modo diverso daquelas procederem no que diz respeito ao método não é suficiente para se 
afirmar a incapacidade de pensamento inteligente (TURING, 2010). 
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Tem-se, inclusive, a objeção de Lady Lovelace, que reza que as máquinas não são capazes de pensamento 
próprio, pois apenas seguem ordens, e agem através de ações programadas. O pensamento estaria, assim, 
condicionado à capacidade de autoria daquele que pensa: pensar, nesse sentido, é ser capaz de pensar por 
si próprio, do contrário não é pensamento, é apenas uma reprodução de discursos ou ações. Esta objeção 
será respondida posteriormente a partir da afirmação da possibilidade de se construir máquinas que 
aprendem (TURING, 2010). 

A sétima objeção se dá através do argumento da Continuidade do Sistema Nervoso segundo o qual pequenos 
erros ou variações nas informações nervosas podem provocar alterações quanto à resposta final. Nesse 
caso Turing sugere para o cumprimento desse papel cerebral um analisador diferencial, que é uma 
máquina que atribui diferentes pesos ou fatores multiplicativos para as respostas possíveis. Quanto mais 
próximo da resposta certa ou da que trouxe os resultados esperados, maior será a possibilidade de que 
essa seja a resposta escolhida pela máquina numa outra situação posterior (TURING, 2010). 

A oitava objeção é o argumento da Informalidade do Comportamento. Segundo tal argumento o que nos 
torna melhores do que as máquinas, no sentido de ser entes pensantes, é nossa capacidade de agir que, 
quando necessário, é levada a ir para além um conjunto fechado de regras que determinam nossas ações, 
ou seja, a agir em pleno improviso. A essa ele responde que é importante que se diferenciem duas coisas: 
regras de conduta, que correspondem a preceitos arbitrariamente estabelecidos e que podem ser 
completamente ausentes; e leis de comportamento, que correspondem a leis da natureza aplicadas aos 
corpos, e que a ciência, através do seu método próprio, ainda não foi capaz de esgotá-las, de forma a 
afirmar veementemente que não existem, absolutamente, em caso algum. Destarte, fica claro que, nesse 
ponto, estamos na mesma condição que as máquinas (TURING, 2010). 

A nona e derradeira objeção que o autor nos apresenta corresponde ao argumento da Percepção Extra-
Sensorial. Aqui se adentra no campo da parapsicologia, principalmente fundamentando-se em fenômenos 
como telepatia, clarividência, precognição e psicocinese. Nesse contexto, pode-se afirmar que o 
pensamento não se trata simplesmente de um fenômeno físico (psíquico), mas metafísico (metapsíquico). 
O cientista responde que para que se mantenha a integridade do jogo da imitação esses fenômenos devem 
ser afastados, desincentivados e impossibilitados ao máximo. Nem todas as pessoas possuem ativamente 
percepções extra-sensoriais (uma vez que sejam reais), mas nem por isso podemos dizer que não são 
seres pensantes (TURING, 2010). 

 

4. UM GRANDE APRIMORAMENTO 

No final da exposição das objeções ao seu pensamento e das suas devidas respostas, o autor volta à 
objeção de Lady Lovelace, que questionava o fato de que as máquinas apenas seguiam programações fixas e 
pré-determinadas, e consequentemente não eram livres nas suas ações. No intento de aperfeiçoamento dos 
computadores digitais Turing apresenta a ideia da máquina que aprende. Em vez de tentar criar uma 
máquina nos moldes de uma mente adulta, melhor seria criá-la nos moldes de uma mente infantil e fazer 
com que ela se desenvolva até tornar-se semelhante a uma mente adulta. Para isso deve-se considerar as 
três instâncias das quais a mente resulta: O estado no qual ela inicia suas atividades no mundo (por 
exemplo, quando a criança nasce, ou mesmo ainda no útero da sua mãe), o desenvolvimento empírico pelo 
processo de educação, e o desenvolvimento através de outras experiências. Numa linguagem mais 
biológica diz-se, respectivamente, hereditariedade, juízo experiencial e mutações (TURING, 2010). 

A máquina infantil possui um conjunto de regras operativas que não podem mudar, ou seja, são tidas, 
absolutamente, como verdades e são de natureza, principalmente, lógica, o que afasta a máquina de uma 
ação inválida e sem sentido, e a aproxima de uma ação sólida e dotada de sentido. Conforme a máquina 
passa pelo processo de aprendizagem ela transita de respostas tolas a respostas cada vez mais eficientes e 
inteligentes, por um sistema dito de castigos e recompensas, e precisamente nisto estão contidos seus 
elementos aleatórios, pois ela não seguirá por um caminho sistemático e previsível para chegar a uma 
resposta satisfatória, mas tentará aleatoriamente encontrar um caminho (sequência de passos ou 
algoritmo) que a faça chegar a uma conclusão satisfatória ou válida. 

La mayoría de los programas que podamos otorgarle a una máquina resultarán 
en que ésta haga algo que no tiene ningún sentido para nosotros, o lo 
consideraríamos como comportamento completamente aleatorio. El 
comportamiento inteligente consiste presumiblemente es una desviación de la 
conducta completamente disciplinada involucrada en los cálculos, pero una 
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desviación moderada, que no genera conductas aleatorias, o secuencias 
repetitivas sin sentido. (TURING, 2010, p. 370). 

Deve-se considerar, ainda, que é de fundamental importância que nesse sistema de castigos e recompensas 
os dados (ou respostas) anteriores sejam de alguma forma guardados, para que os bem sucedidos tendam 
a se repetir e os mal sucedidos a não se repetir (sendo, portanto, uma balizamento de ações baseado na 
experiência, derivando juízos indutivo-científicos de natureza estatística). Assim, como o pensador mesmo 
sugere, devido às debilidades periférico-sensitivas das máquinas, dever-se-ia começar, primeiramente, 
pela elaboração de máquinas infantis que se dedicassem a aprender tarefas mais abstratas, como, por 
exemplo, a jogar xadrez, e conforme seus órgãos sensoriais surjam e melhorem poder-se-ia avançar para a 
área da compreensão das línguas faladas, e, daí por diante, até a compreensão da vastidão do mundo real 
concreto (TURING, 2010). 

Alan Turing encerra a obra Computing Machinery and Intelligence afirmando que seu discurso se deu 
muito mais no sentido de apontar os discursos falaciosos e equivocados que se contrapõem aos seus 
entendimentos em inteligência artificial, do que em provar positivamente e veementemente seus 
argumentos e conclusões. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Teste de Turing representou um salto teórico-prático fundamental para o desenvolvimento dos 
computadores digitais. Através da questão fundamental: Podem as máquinas pensar?, chegou-se à 
formulação do Jogo da Imitação, que sendo um teste de natureza prática e objetiva, afastava a 
ambiguidade e subjetividade em envolve a palavra pensamento, de forma que deu-se início a uma 
abordagem comportamental da inteligência. Uma máquina pode ser declarada inteligente, ou ser pensante, 
se for capaz de alcançar sucesso no jogo da imitação, ou seja, construir um discurso tão parecido com um 
discurso humano que se torne indistinguível desse. 

No seu consagrado texto: Maquinaria Computacional e Inteligência, Turing expõe seus principais 
argumentos em defesa da inteligência artificial, detalhando a constituição de um computador digital, e, 
assim, as suas capacidades de ação. Constituído basicamente de três partes: Memória, Unidade Executiva e 
Controlo, um computador digital funciona de maneira similar a um computador humano, de forma que, 
mesmo seguindo um método diferente, ele é capaz de computar dados através de regras de forma a gerar 
respostas satisfatórias. 

Ao longo da apresentação de nove objeções contrárias à sua própria concepção, o cientista desmantela os 
principais argumentos que geralmente são apresentados no combate à possibilidade de uma inteligência 
artificial, finalizando com a sinalização da possibilidade de um pensamento livre e autônomo por parte das 
máquinas, através das Learnig Machines. Dessa maneira ele permitiu e propiciou a irrupção de uma série 
avanços na ciência computacional, sendo um dos exemplos mais marcantes disso o MENACE (1960). 
Construído por Donald Michie, ele foi o primeiro computador que aprende da história, se tornando um 
exímio jogador do jogo da velha. Posteriormente em 1997, houve a grande ruptura entre as máquinas e os 
seres humanos no que se refere à realização de pensamentos lógico-abstratos, quando o campeão mundial 
de xadrez Garry Kasparov foi derrotado pelo computador que aprende com a própria experiência chamado 
de Deep Blue (HART-DAVIS, 2016). 

O pensamento das máquinas embora não seja correspondente do ponto de vista material-cerebral ao dos 
seres humanos, é pensamento pois possui uma mesma forma, um mesmo processo, há um ponto de partida 
(imput) e um ponto de chegada (output) estatisticamente comum. Dessa forma, o Teste de Turing se 
mostrou, não apenas ser uma teoria robusta no sentido da possibilidade de construção de uma Artificial 
Intelligence, como também produziu e vem produzindo resultados práticos reais e contundentes, 
podendo-se concluir, razoavelmente, através do exposto, que as máquinas são capazes de pensar. 

No contexto dessa investigação faz-se necessário, cada vez mais, a aproximação, o diálogo e a 
interconexão, no que concerne ao ensino e à pesquisa, entre estas duas importantes áreas do 
conhecimento: a Filosofia da Mente e a Ciência da Computação. Alan Turing, não apenas como um 
cientista, mas também como um filósofo, lançou, ainda na primeira metade do séc. XX, as bases 
fundamentais a partir das quais os estudos em inteligência artificial puderam ser desenvolvidos e, a partir 
desses, incontáveis aplicações tecnológicas concretas puderam ser realizadas, e muitas outras tecnologias 
estão em contínuo desenvolvimento, para que, num futuro próximo, também possam se concretizar. O que 
para muitos dos contemporâneos e dos sucessores de Turing não passava de vã especulação, hoje são 
realidades solidamente inseridas no nosso cotidiano, como o uso de um notebook ou de um smartphone no 
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ambiente de trabalho ou mesmo para fins acadêmicos. Atualmente, em pleno séc. XXI, assiste-se o 
desenvolvimento e o aperfeiçoamento das máquinas que aprendem, e, com estas, muitos paradigmas 
negativos vêm sendo cada vez mais superados e ultrapassados, o que fomenta ainda mais os programas de 
pesquisa em inteligência artificial.  
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Resumo: Na robótica os problemas requerem conhecimentos de várias disciplinas para a 

ação dos estudantes na resolução de desafios reais. Os mesmos precisam refletir, 

comunicar e agir sobre a confecção e atuação dos robôs. Soluções criativas para que o 

robô possa resolver diversos desafios como os das competições, como seguir linha e 

resgatar objetos. Neste capítulo é apresentado um projeto de robótica desdobrado em 

sete fases, a ser cumprindo em seis meses. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 206, inciso I, declara a 
“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988), e no inciso VII, a 
“garantia no padrão de qualidade” (BRASIL, 1988). O ensino de qualidade é garantia universal e 
irrevogável, mas a realidade é diferente do que prevê a Constituição. Uma breve análise mostra problemas 
na educação brasileira e seu histórico elitismo ainda se fazendo presente. Segundo as notas da Prova 
Brasil de 2013 na cidade de Santa Rita, Paraíba, as escolas estaduais obtiveram nota 2.8 considerando a 
oitava série e o nono ano, já nas municipais foram 2.3 nas mesmas séries. Já a média brasileira no mesmo 
ano e séries foram 4.0, para as estaduais, e 3.8, para municipais (INEP, 2016). Tal fato demonstra o quanto 
o município de Santa Rita precisa melhorar a qualidade de ensino, considerando como base a média 
brasileira que não é muito boa. Dificuldades em competências básicas nas áreas linguagem, lógica e 
cálculos estão presentes nos estudantes oriundos do ensino fundamental de escolas locais. O Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), campus Santa Rita, por exemplo,  tem 
aplicado um programa extracurricular, para sanar estas deficiências.  

FREIRE (1987) afirma que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 
ação-reflexão”. Para VYGOTSKY (1998) a aprendizagem é baseada principalmente no relacionamento das 
pessoas e caracteriza mudança de comportamento, pois desenvolve habilidades. No caso da robótica, são 
desenvolvidas da interação com os robôs, componentes dos grupos e a mediação do professor. Já GALLO 
(2002) diz que “para pensar problemas híbridos, necesitamos de saberes híbridos, para além dos saberes 
disciplinares”. Na robótica os problemas requerem conhecimentos de várias disciplinas para a ação dos 
estudantes na resolução de desafios reais. Os mesmos precisam refletir, comunicar e agir sobre a 
confecção e atuação dos robôs. Soluções criativas para que o robô possa resolver diversos desafios como 
os das competições, como seguir linha e resgatar objetos. 

A aplicação do projeto não só fará com que os estudantes do IFPB, campus Santa Rita, adquiram os 
benefícios quando ao desenvolvimento dos robôs, mas que os mesmos sejam multiplicadores e 
educadores de estudantes e/ou professores da rede pública de ensino da cidade de Santa Rita, 
promovendo os mesmos benefícios a este grupo mais abrangente. 

As atividades relacionadas não demandam necessariamente o uso de Internet ou de recursos que ainda 
não estejam disponíveis nas escolas, como é o caso dos kits de robótica. Além disso, o planejamento 
escolar não será afetado, pois pretende-se atuar juntos aos professores no turno das aulas, ou 
participando dos grupos de robótica que já estão ativos nas escolas. 

 

2 METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS) 

A execução do projeto de Robótica está desdobrada em sete fases. Estima-se que um ciclo possa ser 
cumprido ao longo de seis meses. Os bolsistas se farão presentes na escola durante este período para 
conduzir os trabalhos com os professores. 

1a Fase – Planejamento com os professores das escolas contempladas: O início do trabalho acontece com a 
apresentação do projeto nas escolas para os professores, direção, equipe pedagógica. Este momento é 
importante para todos tomarem ciência dos objetivos e procedimentos do projeto. O resultado deste 
momento é a escolha da turma ou grupo que participará, os assuntos que serão tratados no desenvolver 
do projeto e o seu cronograma de execução. Ficarão acertadas as contribuições dos professores e em que 
momentos eles atuarão junto à turma nas etapas posteriores. A participação do professor é essencial na 
escolha da temática que será o norte para a forma com que os conteúdos serão explorados. Será analisado 
como as diversas disciplinas podem contribuir na formação e construção dos robôs. Também será 
realizado o levantamento dos equipamentos e kits que as escolas já possuem, bem como sua organização 
para posterior uso, e possível complementação destes para o prosseguimento a contento do projeto. 
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2a Fase – Motivação: Este será o momento em que os alunos do projeto apresentarão o conceito de 
robótica para as turmas. Serão abordados, em aulas, sobre como funciona e o que é um robô e introduzir 
conceitos de programação. Uma programação e montagem de robôs somente ao ponto de fazê-los 
somente funcionar em atividades básicas, como se mover.  Alguns robôs serão demonstrados na ocasião 
para que os alunos se familiarizem gradativamente com o conceito. Essa será uma ação de incentivo para 
que todos se envolvam. 

 

3a Fase – Programação e eletrônica básica: Neste momento será ensinado conceitos básicos de 
programação e eletrônica e como os alunos poderão inserir esse conhecimento na construção de seus 
robôs. O objetivo desta etapa é inseri-los a esse novo mundo da programação e eletrônica. 

 

4a Fase – Projeto físico dos robôs: Após a nivelação de conhecimento dentre os alunos e a inserção de 
conhecimentos acerca da programação em sua complexidade, é proposto a montagem e a execução de 
seus próprios robôs de acordo com seus projetos. Os estudantes serão levados a refletir em conceitos de 
disciplinas como física e matemática. 

 

5a Fase – Dando funcionalidade aos robôs: Nesta etapa será mostrado conceitos mais avançados de 
programação para que os alunos envolvidos no projeto possam desenvolver e programar seus respectivos 
robôs e fazer com que eles cumpram o propósito de seus projetos.  

 

6a Fase – Simulação dos problemas: Nesta fase os alunos testarão se a programação do robô foi realizada 
de acordo com problemas propostos, semelhante às de competições de robótica. Os alunos poderão 
construir conhecimentos durante este processo de testes, já que simularão o que já foi programado nos 
robôs no cenário construído. Alguns testes serão feitos como: se o ângulo que ele gira, se foi programado 
de forma correta, se os robôs foram programados para andar a distância correta e no tempo estimado. 
Depois de detectar as possíveis falhas, o grupo(alunos do projeto) responsável por cada robô ajudará os 
alunos a ajustarem a programação dos projetos para atender a condições idealizadas no princípio. 

 

7a Fase – Competição entre equipes: Essa é a última fase do projeto, onde a construção final será exposta 
entre os alunos da escola para promover uma competição saudável entre os mesmos, a fim de motivar 
cada vez mais os estudantes. O projeto vencedor terá seu robô participando da OBR (Olimpíada Brasileira 
de Robótica). Ademais, os demais estudantes poderão empenhar-se para a melhorar do projeto vencedor, 
tendo em vista que na OBR o projeto representará a escola.  

 

3 DESENVOLVIMENTO 

Nos últimos anos, as pesquisas em robótica tem desenvolvido artefatos não só para a indústria 
automobilística e têxtil (suas primeiras aplicações), mas também para o agronegócio, indústria bélica, 
alimentícia, entretenimento, etc. Recentemente, a robótica chegou às escolas. Nesse setor, a robótica toma 
um nova forma, deixa de ser eminentemente para produção de robôs para se constituir um novo mediador 
no processo de ensino-aprendizagem (D'ABREU, 1999). 

Robótica Educacional pode ser definida como “um ambiente onde o aprendiz tenha acesso a 
computadores, componentes eletromecânicos (motores, engrenagens, sensores, rodas etc.), eletrônicos 
(interface de hardware) e um ambiente de programação para que os componentes possam funcionar” 
(SANTOS e MENEZES, 2005). 

Segundo FRANCISCO JÚNIOR, VASQUES e FRANCISCO (2010) a construção dos projetos de robótica 
demanda também tolerância e persistência por parte dos alunos. É necessário estabelecer relações entre 
proposta, execução e construção de uma ideia, projeto; sistematizar raciocínios abstratos, lógicos; 
trabalhar em grupo, com colaboração e negociação de argumentos; participar ativamente na formulação 
de hipóteses, refletindo e avaliando as diferentes etapas e procedimentos. A experiência da robótica no 
contexto educacional é capaz de promover e maximizar a cooperação, o diálogo, a interação, a participação 
pela via da consciência autônoma que, por sua vez, permitirá aos sujeitos se situarem uns em relação aos 
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outros, sem que as particularidades e singularidades sejam suprimidas. Tais aspectos, conforme Piaget, 
representam a principal finalidade da educação e da escola. 

Já ZILLI (2004), defende que a robótica educacional pode desenvolver as seguintes competências: 
raciocínio lógico, habilidades manuais e estéticas, relações interpessoais e intrapessoais, integração de 
conceitos aprendidos em diversas áreas do conhecimento para o desenvolvimento de projetos, 
investigação e compreensão, representação e comunicação, trabalho com pesquisa, resolução de 
problemas por meio de erros e acertos, aplicação das teorias formuladas a atividades concretas, utilização 
da criatividade em diferentes situações, e capacidade crítica. Logo existem valores quando da construção 
de um robô que são essenciais no processo educativo: a interação com pessoas do grupo, promove o 
diálogo e intercâmbio de idéias, aceita de forma dialógica as soluções propostas; a resolução de problemas 
reais, nos quais primeiramente abstrai-se as soluções para colocá-las em práticas por meio de manuseio 
de ferramentas; o uso de conhecimento híbridos de várias disciplinas como matemática, física, 
eletricidade, raciocínio lógico, etc; a organização de idéias e atividades na forma de projeto que gera um 
produto final tangível que pode participar de competições de robótica; o fascínio e interesse promovido 
pela construção de um robô autônomo.  

SANTOS e MENEZES (2005) desenvolveram um projeto de robótica para estudantes do nono ano com o 
objetivo de sanar dificuldades da disciplina de Física: com um ambiente mais motivador e prático observar 
a aquisição dos conceitos de espaço, velocidade, força, etc. Neste projeto foram aplicados questionários 
antes e após a oficina de robótica, o que demonstrou que os estudantes se apropriaram dos conceitos 
explorados. 

No Brasil, relatos evidenciam a existência de desafios ao incorporar a robótica no contexto escolar. O caso 
da Escola Luciana de Abreu de Porto Alegre/RS, em 2007, ao oferecer um curso gratuito acerca do uso da 
robótica, percebeu a grande resistência por parte de seu corpo docente, o que gerou como consequência a 
não participação de alguns professores. No colégio Dante Alighieri em São Paulo, percebeu-se a 
necessidade de uma capacitação dos docentes, sendo este um principal problema, pois, os professores 
precisaram se adaptar ao contexto da tecnologia no âmbito escolar. Sentindo-se incapazes de aprender, 
provocaram resistência nos momentos de capacitação. 

Nas visitas às escolas locais para parceria, foi percebido que uma delas já tinha iniciada seus projetos com 
robótica. Ela possui kits de robótica que estão subutilizados. Não há professores/instrutores suficientes e 
capacitados para uso destes kits adquiridos. Organizamos e os catalogamos. Eles são de uso variado, 
dependendo da disciplina a ser abordada como física, química e biologia. Em outra escola, existe um grupo 
de robótica em fase de iniciação. Junto com os professores da escola, estaremos organizando os 
equipamentos necessários, ajudando na ministração de assuntos correlatos como lógica de programação e 
eletrônica. Ela também visa a participação em competições de robótica, como olimpíadas. Ou seja, as 
escolas locais já perceberam as vantagens do uso da robótica na formação de seus estudantes, mas estão 
com dificuldades de implementá-la.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esperam-se os seguintes resultados: 

 Adquirir e compartilhar conhecimento sobre robótica com os participantes das escola 
contempladas; 

 Instigar a prática e uso da robótica como ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem; 

 Promover o trabalho em equipe entre os componentes da equipe de desenvolvimento, visando o 
intercâmbio de conhecimento entre os mesmos; 

 Promover a capacidade de resolução de problemas interdisciplinares; 

 Adquirir conhecimentos específicos da área de robótica e programação; 

 Aquisição de conhecimento de várias disciplinas, como física, matemática, química, no 
desenvolvimento do projeto do robô bem como na resolução dos desafios do mesmo; 

 Promover uma disputa entre os projetos dos alunos e eleger, dentre eles, o vencedor; 

 Promover a capacidade de resolução de problemas interdisciplinares com uso de programação e 
robótica; 
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 Apresentar os resultados obtidos em exposição de eventos mostrando a aplicabilidade e os 
benefícios do uso da robótica como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem; 

 Fazer com que as escolas envolvidas possam melhor aproveitar o seu material de robótica. 

No mínimo um artigo será produzido para publicação dos resultados em eventos de pesquisa e extensão, 
bem como em revista específica, para divulgação dos trabalhos realizados e seus resultados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As visitas as escolas para ajudar os grupos de robóticas a se preparem para OBR e os motivarem a 
construir os robôs são passos fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Cada etapa possui seu 
tempo de execução e para que os discentes venham possuir um melhor engajamento na execução das 
tarefas. 

Começamos a implantar nossas propostas nas devidas escolas e já efetuamos a fase 1 e estamos 
desenvolvendo a fase 2 do nosso projeto. Visitamos as duas escolas e recebemos o material necessário 
para estudo, o cronograma de aulas e horas estão prontos e agora iremos começar as aulas. Esperamos 
que tenhamos resultados positivos, que os alunos interajam e se interessem pelo conteúdo, aprendam e se 
divirtam.  

O projeto vem passando por dificuldades na sua execução, principalmente na etapa de encontro dos 
alunos, pois os horário com os alunos das escolas selecionadas e dos discentes do projeto estão em 
choque. Mas uma solução está em desenvolvimento. 

Espera-se que cada equipe consiga construir o seu robô e o inscrever na OBR para representar sua escola. 
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Capítulo 17 

O alinhamento entre teoria e prática no ensino: A 
construção de uma página web para melhoria da 
previsão de tempo e decisões hídricas na Paraíba 
 

Sandra Isay Saad 
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Resumo: A previsão do tempo ainda passa por uma série de desafios mesmo atualmente com os 
mais modernos modelos de previsão de tempo e sistemas de assimilação de dados. O ensino da 
Ciência da Meteorologia procura compreender o comportamento dos fenômenos complexos da 
atmosfera também descrito por esses modelos e o alinhamento com a prática é fundamental 
para o crescimento intelectual do estudante de Meteorologia, para aumento da motivação e 
preparo para o mercado de trabalho. Através da simulação de um ambiente de desenvolvimento 
de produtos em um ambiente de negócios, este trabalho teve o objetivo da criação de uma 
Página Web com a visualização de variáveis meteorológicas derivadas da Previsão de Tempo de 
um modelo atmosférico, o GFS (Global Forecast System). Foi desenvolvida uma página Web, com 
visualizações animadas dos campos de água precipitável, linhas de correntes, temperatura 
máxima e mínima e vento/pressão à superfície para dois domínios: a América do Sul e o 
Nordeste. Este trabalho partiu de um caso de sucesso desenvolvido em sala de aula, de 
alinhamento entre teoria e prática de ensino em uma disciplina do curso de Meteorologia da 
Universidade Federal de Campina Grande, e a página construída em decorrência dos trabalhos já 
tem sido utilizada pelos meteorologistas atuantes na área operacional da Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA) com potencial para colaborar para uma melhoria 
na previsão do tempo e para gerar benefícios para toda a sociedade. 

 

Palavras-chave: Teoria e Prática no Ensino, Modelo Numérico de Previsão do Tempo, 
Desenvolvimento de Produtos Meteorológicos. 

 

* Uma versão preliminar deste trabalho foi publicada como resumo expandido nos Anais do IV 
Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências, ocorrido em 2019 em Campina Grande, 
PB, com o título “o alinhamento entre teoria e prática no ensino: o caso real da construção de 
uma página para melhoria da previsão de tempo para decisões hídricas na Paraíba” 
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1 INTRODUÇÃO 

O prognóstico se daqui a 3 ou 6 dias poderá chover ou não é previsto numericamente através de equações 
físicas e métodos matemáticos, que são descritos e resolvidos com uso de computador. De certa forma, a 
reunião desses elementos compõe um modelo numérico de previsão de tempo meteorológico. Essa é a 
principal ferramenta para prever o tempo, que apresenta dificuldades desde os primórdios, com 
Aristóteles, considerado o pai da meteorologia, onde o mesmo realizava estudos meteorológicos a partir 
da observação dos astros (NETO, 2004), e com as primeiras previsões numéricas por computadores, em 
1950, que com relativa taxa de sucesso, conseguiram prever o deslocamento das áreas de alta e baixa 
pressão. Atualmente, mesmo com os mais modernos modelos de previsão de tempo e sistemas de 
assimilação de dados, ainda há uma série de incertezas relacionadas à quantidade e qualidade de dados, 
aos métodos numéricos, resoluções utilizadas e às parametrizações que procuram descrever certos 
fenômenos atmosféricos, e esses se constituem em uma série de desafios para melhorar a acurácia da 
previsão do tempo (BAUER; THORPE; BRUNET, 2015). 

O uso desses modelos numéricos de previsão do tempo requer um conjunto de procedimentos que, de 
modo geral, podem ser resumidos em três etapas: análise, previsão e pós-processamento. De modo 
sintético, esta última etapa reunir os arquivos de saída dos modelos numéricos de tempo com resultados 
dos cálculos das previsões, e reduz essas para intervalos regulares de hora, (p.ex., para cada 6 h), em uma 
área geográfica dividida em pequenos quadrados regulares, conhecidos como pontos de grade. Com esses 
arquivos os meteorologistas elaboram mapas de diferentes variáveis atmosféricas, que são avaliadas para 
assim emitir boletins de previsão de tempo, importantes para o planejamento social, como prevenção de 
desastres, gestão de recursos hídricos, planejamento energético, construção civil, meio ambiente, turismo 
e agricultura. Obter informações do tempo com certa “antecedência” é essencial para que sejam adotadas 
ações contra intemperes climáticas, que causam impactos socioeconômicos diretos, sobretudo, aqueles 
associados a condições extremas como secas severas, chuvas torrenciais, ventos fortes, tornados, furacões, 
etc. (SILVA et al., 2014).  

De maneira geral, o ensino da Meteorologia procura compreender o padrão dos fenômenos complexos da 
atmosfera também descrito por esses modelos. Dessa forma, o alinhamento com a prática de uso dessa 
ferramenta é fundamental para o crescimento intelectual, motivacional e preparo para o mercado de 
trabalho do estudante de Meteorologia. Já se sabe que ampliar a prática relacionada às teorias, pela 
perspectiva da aprendizagem em ação  é necessária (LIMA, 2011), não apenas para fixar o conteúdo 
aprendido, mas para melhorar a motivação dos alunos, principalmente se a prática simula um problema 
real em um ambiente de trabalho (STACCIARINI; ESPERIDIÃO, 1999). 

 

2 OBJETIVO 

Nosso estudo ilustra como a teoria e a prática podem ser integradas em uma ação interdisciplinar que 
simultaneamente envolve os alunos no processo de aprendizagem e gera novos conhecimentos e produtos 
para instituições científicas locais desempenharem melhor a sua função na sociedade. Como produto 
concreto, o trabalho atuou na etapa de pós-processamento de modelos numéricos de tempo, 
especificamente, no desenvolvimento de uma Página Web com a visualização de variáveis meteorológicas 
derivadas da Previsão Numérica de Tempo, através da simulação de um ambiente de desenvolvimento de 
produtos em um ambiente de negócios, porém em uma sala de aula e através de uma cooperação científica 
com uma empresa pública. 

 

3 METODOLOGIA  

O início deste trabalho precede o desenvolvimento de um trabalho da Disciplina “Ferramentas 
Computacionais para Meteorologia” no Curso de Meteorologia da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), em que os alunos teriam que de fato colocar em prática o que aprenderam de ferramentas 
computacionais para desenvolver alguma aplicação que tivesse utilidade para a Meteorologia. Assim, 
encontramos um parceiro nesta área de atuação que estava disposto não apenas a dar sugestões no que 
poderíamos desenvolver, mas também a utilizar diariamente os produtos que pretendíamos desenvolver 
para as suas tomadas de decisões e para que pudessem ser melhorados: A Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraíba (AESA).  Localizada na cidade de Campina Grande, a AESA realiza o 
gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais de domínio do Estado da Paraíba, de 
águas originárias de bacias hidrográficas localizadas em outros estados que lhe sejam transferidas através 
de obras implantadas pelo Governo Federal e, por delegação, na forma da Lei, de águas de domínio da 
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União que ocorrem em território do Estado da Paraíba. Assim, é essencial que recebam informações a 
respeito do estado detalhado da atmosfera, para as suas previsões meteorológicas que são feitas 
cotidianamente. 

Desta forma, anterior ao primeiro trabalho da disciplina, foi feita uma reunião entre os alunos da 
disciplina, a professora e os meteorologistas da AESA, para que se pudessem definir os produtos que 
seriam desenvolvidos. Cada aluno ficou responsável pelo desenvolvimento de um produto, que 
constituiria o primeiro trabalho desenvolvido na disciplina. Em uma segunda reunião, os alunos 
apresentaram os seus trabalhos para os meteorologistas da AESA, que fizeram sugestões, que puderam ser 
colocadas em prática durante o segundo trabalho da disciplina. Após o segundo trabalho, a página final da 
disciplina foi construída com os produtos de previsão do tempo atualizados diariamente. Todos os 
participantes receberam o endereço da página para acesso aos produtos. 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi desenvolvido um ambiente virtual em um servidor de Sistema 
Operacional Linux (Ubuntu), onde os alunos acessaram via acesso remoto em computadores de sala de 
aula ou em casa. Foi desenvolvido um script para download automático e diário das saídas de um modelo 
numérico de previsão do tempo, e as rotinas para extração das variáveis meteorológicas em (GrADS, Grid 
Analysisand Display System) e em Shell Script, pelos quais as imagens geradas são enviadas para a página 
de visualização, onde um Script em PHP faz a animação das mesmas. 

O modelo numérico de previsão do tempo é o GFS (Global Forecast System), cujas saídas são 
disponibilizadas diariamente pelo National Center for Environmental Prediction (NCEP) da National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) no endereço https://data.nodc.noaa.gov/cgi-
bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C00634. O GFS utilizado possui uma resolução espacial de 0,5º x 0,5º 
(aproximadamente 50 x 50 km), resolução temporal de 3 h, e 10 dias de previsão. O modelo apresenta 
uma diversidade de opções de sistemas avançados de assimilação de dados, podendo ser usado em 
aplicações de diferentes escalas espaciais. É composto de quatro modelos separados (atmosfera, oceano, 
terra/solo, gelo marinho), que trabalham em conjunto para fornecer imagens precisas das condições 
meteorológicas. 

Em conjunto com os meteorologistas da AESA, foi discutido o desenvolvimento de quatro tipos de 
produtos gerados a partir do modelo GFS de suma importância para o cotidiano das atividades 
operacionais dos meteorologistas a serem utilizados para previsão do tempo: água precipitável e vento à 
superfície, linhas de corrente, temperatura máxima e mínima e vento e pressão à superfície. Definiu-se 
também o domínio de duas grades, uma cobrindo a América do Sul e a outra cobrindo a região do 
Nordeste do Brasil, centrado na Paraíba, assim como porção do oceano Atlântico Sul. Foram geradas 
previsões de 3 horas a 10 dias de antecedência, contendo as variáveis definidas. 

 

4 RESULTADOS 

Como resultado final dos dois trabalhos da disciplina, uma página Web foi construída, com as saídas 
atualizadas diariamente do modelo atmosférico de previsão do tempo GFS, disponibilizadas de 3 horas em 
3 horas desde a data corrente até 10 dias de antecedência, para os dois domínios: América do Sul (para 
uma visão geral da previsão) e Nordeste (focado na Paraíba). Os campos apresentados são de:  

Temperatura mínima e máxima (Figura 1): útil para verificar a localização das massas de ar mais frias e 
quentes, bem como as temperaturas mais baixas e mais altas previstas para cada dia para cada região do 
mapa. A escala utilizada utiliza cores em branco para as temperaturas mais baixas, passando para tons de 
azul e em seguida para tons de vermelho para as temperaturas mais altas; A escala utilizada é de 2 em 2°C 
para a América do Sul e de 1 em 1°C para o Nordeste; 

 Vento e pressão em superfície (Figura 2): para verificar a localização dos sistemas de baixa e alta pressão, 
que estão associados, respectivamente, a mal e bom tempo, ou seja, com chuva e sem chuva. Através do 
campo, é possível também verificar a direção e intensidade do vento em níveis mais baixos da atmosfera 
(próximo à superfície), que também estão relacionados com condições de tempo; 

Linha de corrente em quatro alturas da atmosfera (1000 hPa – próximo à superfície, 850 hPa – níveis 
baixos, 500 hPa – níveis médios e 200 hPa – níveis altos ou alta troposfera) (Figura 3): Linhas de correntes 
são curvas tangenciais a velocidade de um fluido no tempo. Na meteorologia, a atmosfera é considerada 
um meio fluido e, portanto, esta velocidade está relacionada com o vento. O objetivo do campo é poder 
verificar sistemas atuantes em diversos níveis da atmosfera, ambos com reflexo na condição do tempo; 
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Água precipitável e Vento à Superfície (Figura 4): A variável água precipitável representa a quantidade de 
água que potencialmente pode vir a precipitar caso todo vapor condense. Desta forma o script tem a 
finalidade de extrair esta variável em saída gráfica com mapas sombreados, possuindo uma escala de 
cores variando de acordo com a quantidade de água presente na atmosfera. As áreas em tons de azul e 
rosa são as com maior probabilidade de ocorrência de precipitação e as em vermelho com menor. O vento 
à superfície apresenta-se em forma de vetor e mostra o movimento e a direção do ar em superfície, 
auxiliando a interpretação das áreas com maior ou menor água precipitável. 

 

Figura 1. Exemplos de campos de temperatura mínima e máxima previstas para o dia 15 de setembro de 
2019 para: (a) Nordeste e (b) América do Sul. 
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Figura 2. Exemplos de campos do vento próximo à superfície (em m/s) e pressão reduzida ao nível do mar 
previsto para as 3 horas (UTC) do dia 15 de setembro de 2019 para (a) o Nordeste e (b) América do Sul. 
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Figura 3. Exemplos de campos de linha de corrente em 1000 hPa (próximo à superfície), 850 hPa (níveis 
baixos da atmosfera), 500 hPa (níveis médios) e 200 hPa (níveis altos) previsto para as 3 horas (UTC) do 

dia 15 de setembro de 2019 para (a) o Nordeste e (b) América do Sul. 
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Figura 4. Exemplos de campos de água precipitável e vento próximo à superfície com o domínio da 
América do Sul previsto para as 3 horas (UTC) do dia 15 de setembro de 2019 para (a) o Nordeste e (b) 

América do Sul. 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho foi desenvolvido em decorrência de um caso satisfatório de alinhamento entre teoria e 
prática de ensino em uma disciplina do curso de Meteorologia da UFCG, em que os alunos foram 
desafiados a desenvolver produtos derivados de um modelo meteorológico de previsão de tempo e 
entregá-los diariamente em uma página, que pudesse ser útil à sociedade. Além de ser motivador para os 
alunos, os resultados do trabalho já estão sendo utilizados pelos meteorologistas atuantes na área 
operacional da AESA. As perspectivas são de melhoria na previsão do tempo, provendo assim, benefícios à 
sociedade também. 

O método aplicado neste trabalho foi bem-sucedido, tanto na perspectiva educacional quanto na prática, 
promovendo objetivos mais amplos no ensino meteorológico, científico de graduação, fornecendo um 
protótipo para o aprendizado colaborativo, interdisciplinar e orientado para desenvolvimento científico 
que vincula o conhecimento da sala de aula ao mundo real. Esse aprendizado envolve os alunos na 
aquisição de conhecimentos e habilidades e os prepara para suas carreiras. 

A disciplina continua sendo oferecida pelo curso, pela qual se pretende manter a metodologia de trabalho, 
desenvolvendo novos produtos que, além de úteis à sociedade, geram um ambiente de alta motivação para 
os alunos e para as instituições científicas. 
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 Capítulo 18 
Competências de aprendizagem do Século XXI: Como 
desenvolver atividades nas disciplinas do Parâmetro 
Curricular Nacional (PCN) com o uso do Scratch? 
 

Aldo Mendes Filho 

 

Resumo: Buscando responder “Como a utilização do Scratch permite auxiliar na 

aprendizagem das disciplinas do PCN e desenvolver as competências de aprendizagem 

do século XXI nos estudantes?”, o presente artigo foi elaborado a partir do projeto de 

dissertação na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, 

com o apoio do LANTEC – Laboratório de Inovação Tecnológica Aplicada na Educação. 

Esse trabalho visa analisar como a linguagem visual de programação Scratch permite 

desenvolver as competências de aprendizagem para o século XXI selecionadas, 

(competência no uso de informação e no uso de mídias, auto direcionamento e 

identificação, formulação e resolução de problemas), em atividades de estudantes do 

ensino fundamental II, através de sua incorporação e utilização na elaboração e criação 

de atividades relacionadas aos conteúdos das disciplinas escolares Língua Portuguesa e 

Tema Transversal Meio Ambiente do PCN. O referencial bibliográfico básico utilizado 

pauta-se na teoria construcionista de Seymour Papert (1994) e na obra de Alessandra 

Arce (2002) sobre a teoria de Friedrich Froebel, referentes aos conceitos de 

internalização e externalização de conhecimentos com o uso de atividades práticas, 

somados aos conceitos de Michel Resnick sobre a aprendizagem na atualidade através 

do Scratch. A metodologia baseou-se em procedimentos documental e bibliográfico, 

análise qualitativa e estudo de casos. Em relação aos objetivos, aplicou-se o método 

exploratório e explicativo. Foi observado que quando há um projeto educacional, 

alcança-se a efetivação das competências educacionais selecionadas, bem como a 

concretização no uso dos conteúdos dos PCNs. Notou-se que, principalmente em 

atividades interdisciplinares, realizadas através de construção de significância e 

identificação com o que foi produzido com a prática, o processo avaliativo foi facilitado 

por parte do educador, com a externalização do que foi feito, produzindo uma 

aprendizagem autoral e colaborativa, como uma nova forma de aprendizagem adequada 

à demanda atual.  

 

Palavras-chave: Scratch. PCN. Competências do século XXI 
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1. INTRODUÇÃO 

Seymour Papert afirmou que “a educação atual defronta-se com problemas imediatos, urgentes” (1994, p. 
10). O construcionismo de Seymour Papert implica em ensinar de tal maneira a produzir o máximo de 
aprendizagem, com o mínimo de ensino. A busca construcionista vislumbra é alcançar meios de 
aprendizagem intensos valorizando a construção mental do sujeito, libertando seu pensamento criativo 
embasado em suas próprias construções no mundo.  

Porém, poderíamos pensar que Papert foi o primeiro a questionar a importância da aprendizagem de 
maneira natural enfatizando a liberdade, a autonomia e a ludicidade em aprender algo, mas Friedrich 
Froebel5, pedagogo alemão que viveu em meados do século XIX, desenvolveu uma teoria de aprendizagem 
que hoje é tema de aplicações para a obtenção de uma transformação com significância para os estudantes 
desenvolverem sua própria capacidade de aprendizagem. 

Mitchel Resnick, Natalie Rusk e John Maloney, representantes do Lifelong Kindergarten Group, que fazem 
parte do MIT (Massachusetts Institute of Technology) através do Media Laboratory desenvolveram em 
2006 um artigo sobre as competências de aprendizagem para o século XXI6, aonde são apresentadas e 
divididas em três áreas-chave, as quais o Scratch permite desenvolver em suas atividades e projetos.  

 

2. AS COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI 

Na primeira área chave, competências de informação e comunicação, estão inseridas o de uso de 
informação e o uso de mídias, e a de comunicação; na segunda área chave, competências de raciocínio e 
resolução de problemas, estão presentes as competências de raciocínio crítico e pensamento sistêmico, e 
de identificação, formulação e solução de problemas e criatividade e curiosidade intelectual; e finalmente 
na terceira área chave, competências interpessoais e de auto direcionamento, encontram-se as 
competências interpessoais e de colaboração, a de auto direcionamento, de responsabilização e 
adaptabilidade e por fim a de responsabilidade social.  

O presente artigo analisará as seguintes competências: o uso de informação e no uso de mídias, a 
identificação, formulação e resolução de problemas e a competência de auto direcionamento. Tais seleções 
ocorrem em função da complexidade e extensão de construir um projeto que aborde as três áreas chaves 
do documento referência utilizado, já que exigiria uma gama maior de análises e utilização de possíveis 
pesquisas de campo que não seriam possíveis de serem efetivadas com rigor acadêmico adequado.  

Segundo Demo (2012, p. 18-19) as novas competências são vistas atualmente como um processo de 
alfabetização, compondo deste modo as habilidades e competências básicas para a vida na sociedade da 
informação, sendo que atualmente há uma confirmação de que os jovens e crianças superam estes desafios 
com muito mais facilidade que um pai ou um próprio adulto, e automaticamente qualquer indivíduo que 
não atinja tais resultados será um excluído não apenas digitalmente, mas socialmente. 

A proficiência no uso da informação e no uso de mídias ocorre no Scratch quando os alunos aprendem a 
selecionar, criar e gerenciar várias formas de mídia, incluindo textos, imagens, animação e gravações de 
áudio, de tal modo que os estudantes ganhem experiência com a criação de mídia, tornando-se mais 
perspicazes e críticos em analisar os meios de comunicação que vêem no mundo em torno deles. Portanto, 
o Scratch envolve os jovens na escolha, manipulação e integração de uma variedade de meios, a fim de 
expressar-se de forma criativa e persuasiva. 

Há uma diversidade de mídias disponíveis, logo não existe um padrão na construção de atividades no 
Scratch específico para vídeo ou música ou imagem ou texto, cabe ao aprendiz e também ao professor 
construirem a maneira mais adequada de criar uma atividade – podendo ela ser desde uma simples 
história até um jogo com pontuação – a ser utilizado por toda a rede do programa através do comando 
share (compartilhar). 

  

                                                 
5 O maior referencial utilizado sobre o autor, foi a obra de Alessandra Arce (2002).  
6 Learning with Scratch, 21st Century Learning Skills. Disponí vel em: <https://llk.media.mit.edu/papers/scratch-21st-
century.pdf>   
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A segunda competência escolhida identificação, formulação e resolução de problemas permite aos 
estudantes e usuários do Scratch a resolução de problemas em contextos de concepção (design) 
significativos. Quando um projeto é desenvolvido exige que se pense numa ideia, e como etapa posterior 
descobrir em como dividir o problema em etapas mais simples buscando concretizá-los ao usar a 
flexibilidade (tinkerable), através da verificação momentânea do que é executado e realizado permitindo 
correções nas partes da programação que são possíveis de serem conferidas, adequando os comandos até 
os resultados atingirem êxito nas ações do processo, efetuados com dinâmica, fomentando os alunos a 
envolverem-se na experimentação e na resolução de problemas de forma interativa. 

A última competência a ser abordada refere-se ao auto direcionamento, por ser de extrema importância na 
vida atual e na sociedade competitiva em que vivemos. Um estudante, ao ter uma ideia busca se esforçar 
através da prática e da persistência, tal condicionamento pedagógico valoriza a autonomia na tomada de 
decisões e além de construir significação de aprendizagem com enfoque na autoria, ou seja, o estudante 
passa a ser um desenvolvedor ativo de conhecimento, e protagonista em sua própria aprendizagem.  

 Tal comportamento gera motivação aos estudantes para vencerem desafios e tornarem-se mais 
competitivos, reduzindo desta forma frustrações em função da concepção e resolução de problemas 
enfrentados durante o processo de produção do Scratch garantindo uma maior identificação entre o 
conteúdo da aprendizagem e o estudante. 

 

3. OS PCNS: DEFINIÇÕES E JUSTIFICATIVAS 

A seguinte etapa mostrará como os PCNs selecionados (Língua Portuguesa e Tema Transversal Meio 
Ambiente) fornecem os embasamentos destinados a confirmação do seu uso no ensino fundamental II, 
aqui selecionado, e permitem que as competências anteriores abordadas sejam aplicadas no Scratch, 
possibilitando desta forma, a conclusão de que mesmo tendo sido elaborados há mais de 15 anos, em 
1998, os objetivos dos parâmetros curriculares possuem muita semelhança com as competências de 
aprendizagem do século XXI, apresentadas no Learning with Scratch, 21st Century Learning Skills, de 
Michel Resnick. 

Os conteúdos trabalhados devem ser adequados e atender as expectativas das áreas dos ciclos do ensino 
fundamental II, buscando sempre valorizar a transversalização e a interdisciplinaridade das atividades. O 
MEC, ao elaborar os PCNs concentrou os temas do meio ambiente em três blocos: A natureza “cíclica” da 
Natureza; Sociedade e Meio Ambiente e Manejo e Conservação Ambiental. 

Basicamente podemos dizer que o primeiro bloco possibilita “ampliar e aprofundar o conhecimento da 
dinâmica das interações ocorridas na natureza. Essa fundamentação dá consistência à argumentação em 
defesa e proteção daquilo que as pessoas amam e valorizam” (BRASIL, 1998b, p. 203-204). Já o segundo 
bloco aborda os aspectos generalizantes da relação entre sociedade e natureza, ao priorizar as formas e 
consequências ao meio ambiente resultado da organização do espaço pelo ser humano, incluindo a 
preocupação com questões ecológicas até os direitos e responsabilidades dos estudantes e a comunidade 
como um todo na qualidade do ambiente em que vivem, através da participação individual e coletiva. 

O último bloco relaciona como a interação e o uso dos recursos ambientais pelo homem, resultam em 
transformações positivas e negativas, somado a este tema o bloco oferece questionamentos que visem a 
transformar as decisões relativas a esta interferência de modo a permitir um equacionamento menos 
invasivo no uso do meio ambiente. 

Apesar de serem conteúdos fracionados em blocos, os mesmos não compõem uma sequencia lógica, mas 
somados apresentam os conteúdos referentes à problemática sobre diferentes aspectos que compõem a 
problemática ambiental, possibilitando uma análise dos determinantes que constroem os diversos 
ambientes, suas configurações e o que ocorre quando alterados, fatores estes que desenvolvem o respeito 
ao meio ambiente através do vínculo afetivo e ao desafio de conhecer as características para preserva-las, 
as qualidades, fragilidades e riquezas e principalmente a construção da identidade local 
sociedade/natureza.  

Serão expostos os assuntos dos conteúdos dos três blocos (BRASIL, 1998b, p. 205-225) para que o leitor 
possa relaciona-los e identificar o uso dos mesmos nas atividades com o Scratch. 

O primeiro bloco é composto de cinco temas aqui destacados: a compreensão da vida, nas escalas 
geológicas de tempo e de espaço, a compreensão da gravidade da extinção de espécies e da alteração 
irreversível de ecossistemas, a análise de alterações nos fluxos naturais em situações concretas, a 
avaliação das alterações na realidade local a partir do conhecimento da dinâmica dos ecossistemas mais 
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próximos e o ultimo conteúdo o conhecimento de outras interpretações das transformações na natureza 
completam o primeiro bloco no qual observamos um destaque muito grande para a construção de um 
conhecimento reflexivo sobre o contexto histórico e sobre a realidade local e global. 

No segundo bloco os conteúdos destacados são: o reconhecimento dos tipos de uso e ocupação do solo na 
localidade, a compreensão da influência entre vários espaços, o conhecimento e valorização do 
planejamento dos espaços como instrumento de promoção da melhoria da qualidade de vida, a análise 
crítica de atividades de produção e práticas de consumo, a valorização da diversidade cultural na busca de 
alternativas de relação entre sociedade e natureza, são os temas referentes aos conteúdos do segundo 
bloco. Aqui observa-se a questão da relação entre homem e o uso do espaço, de ações no âmbito do uso 
consciente do meio e da busca de redução de desigualdades através da reeducação em busca da cidadania 
coletiva. 

O terceiro bloco possui como temáticas centrais a valorização do manejo sustentável como busca de uma 
nova relação sociedade/natureza, a crítica ao uso de técnicas incompatíveis com a sustentabilidade, o 
levantamento de construções inadequadas em áreas urbanas e rurais, o conhecimento dos problemas 
causados pelas queimadas nos ecossistemas brasileiros, o conhecimento e valorização de alternativas para 
a utilização dos recursos naturais, o conhecimento e valorização de técnicas de saneamento básico, o 
conhecimento e valorização de práticas que possibilitem a redução na geração e a correta destinação do 
lixo, o conhecimento de algumas áreas tombadas como Unidades de Conservação e o ultimo assunto, o 
reconhecimento das instâncias do poder público responsável pelo gerenciamento das questões ambientais 
permitem observar que este bloco busca a construção de alternativas sustentáveis e valorização e 
preservação do espaço enquanto um conjunto de recursos materiais e culturais na busca de uma 
sociedade harmoniosa com o ambiente. 

Com relação aos PCN de Língua Portuguesa, observou-se que o domínio da linguagem é componente 
fundamental para o processo de interação social e participação politica, permitindo a expressão e a 
produção e compreensão da cultura e com isso garantindo a possibilidade dos estudantes defenderem 
seus pontos de vista. A escola cabe “a função e a responsabilidade de contribuir para garantir a todos os 
alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania.” (BRASIL, 1998a, p. 19). 

Com relação aos conteúdos do PCN de língua portuguesa o mesmo possui uma elaboração composta de 
dois eixos (USO e REFLEXÂO) que permitem a construção dos assuntos presentes nos seus conteúdos: 

Os princípios organizadores dos conteúdos de Língua Portuguesa (USO à 
REFLEXÃO à USO), além de orientarem a seleção dos aspectos a serem 
abordados, definem, também, a linha geral de tratamento que tais conteúdos 
receberão, pois caracterizam um movimento metodológico de AÇÃO à 
REFLEXÃO à AÇÃO que incorpora a reflexão às atividades linguísticas do aluno, 
de tal forma que ele venha a ampliar sua competência discursiva para as 
práticas de escuta, leitura e produção de textos. (BRASIL, 1998a, p.65). 

A próxima etapa cabe realizar a exposição dos principais objetivos e conteúdos da língua portuguesa nas 
atividades do ensino fundamental II. (BRASIL, 1998a, p. 32-33): 

Os estudantes devem adquirir a capacidade de utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e 
na leitura e produção de textos escritos, buscando atender as diversas demandas sociais, assim 
respondendo a diversos objetivos comunicativos e expressivos e considerando as diversas naturezas de 
produção do discurso, somado a isto a habilidade de reflexão onde encontram-se a prática de análise 
linguística e da língua, capacitando os estudantes através da linguagem, fornecendo estrutura para dar 
experiência e interpretar a realidade, atuando nas representações elaboradas nas várias áreas de 
conhecimento. 
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Imagem 1: Organização dos conteúdos pelos eixos. 

Fonte: BRASIL, (1998a, p.34) 
 
A construção do esquema na imagem 1 permite ao professor averiguar necessidades, dificuldades e 
facilidades dos estudantes durante o processo, priorizando os aspectos que devem ser abordados, o que 
permite uma revisão procedimental e de recursos linguísticos utilizados na produção e a possibilidade de 
efetivar na aprendizagem novos procedimentos e ou recursos que possam ser utilizados em produções 
futuras. 

Aqui observamos mais uma vez a questão abordada por Froebel e Papert. Quando um conteúdo é 
internalizado por um estudante através da sua capacidade escrita o educador pode observar os avanços, 
ou seja, a externalização do que foi aprendido permite aos educadores adequação de conteúdos em casos 
individuais, com relação ao pensamento de Papert a prática conteudista como foi citado anteriormente 
pode causar um bloqueio no desenvolvimento do processo de aprendizagem de uma parte dos estudantes 
em função das diferenças de progressos existentes entre os mesmos, colocando o modelo criticado por 
Papert como responsável pela infantilização dos estudantes, ao impedirem o educador de avaliar o 
crescimento cognitivo individual. 

A língua portuguesa no ensino fundamental II deve abordar textos que estejam inseridos neste universo 
de compreensão e através do trabalho de reflexão permitir-lhe tanto o reconhecimento de sua linguagem e 
de seu lugar no mundo quanto a percepção das outras formas de organização do discurso, impedindo 
assim que uma das funções primordiais da escola, a de permitir a superação da condição imediata do 
estudante para uma mais aprimorada.  

A organização por parte do educador das situações de aprendizagem exige conteúdos novos ou 
possibilidades de aprofundamento de conteúdos já tematizados, a partir dos conteúdos já constituídos, e 
com clareza das finalidades colocadas para o ensino de conhecimentos necessários à alcançá-los, 
realizados através da descrição dos elementos regulares e constitutivos do gênero como também das 
particularidades do texto selecionado tenham êxito. 

Tais procedimentos permitirão aos estudantes a possibilidade de trabalho com textos que extrapolem o 
conhecimento tradicional e crie a capacidade de construção de novos conhecimentos a partir dos textos e 
do apoio do professor, além de promover o intercambio entre os estudantes na busca de uma formação 
crítica, partindo de seus conhecimentos prévios e do texto trabalhado, construindo posicionamento a 
favor ou contra aos explícitos no texto. 

 

4. METODOLOGIA 

Através de análise qualitativa de estudo de casos o presente artigo trabalhará os conteúdos da disciplina 
de língua portuguesa e também do tema transversal meio ambiente. A pesquisa aqui abordada será de 
natureza aplicativa, já que a reflexão elaborada busca produzir a confirmação do uso de um recurso 
tecnológico (no caso o Scratch), com sua aplicação aos conteúdos curriculares nacionais no 
desenvolvimento das competências de aprendizagem do século XXI. 

Com relação aos objetivos da pesquisa, segundo Gil (2007), são classificados em três tipos: descritiva, 
exploratória e explicativa. Podemos afirmar que esta dissertação possui características exploratórias, e 
explicativas, sendo que a pesquisa exploratória tem como meta proporcionar uma maior familiaridade 
com o problema, buscando torná-lo mais explícito e ou construir hipóteses, e a pesquisa explicativa 
“preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos, ou seja, este tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos” 
(GIL, 2007, p. 43). 
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Com relação aos procedimentos adotados, o artigo possui caráter bibliográfico e documental, através de 
pesquisas acadêmicas, já produzidas sobre a linguagem de programação Scratch, sobre os PCNs e 
conteúdos, sobre as competências de aprendizagem do século XXI, construcionismo de Papert e sobre a 
pedagogia do jardim da infância do Kindergarten de Friedrich Froebel, buscando organizar o 
embasamento teórico para a justificativa da questão norteadora do projeto e também com o objetivo de 
melhor situar o leitor, sobre as condições atuais da educação. 

No caso aqui trabalhado, as atividades selecionadas e realizadas pelos estudantes no Scratch nunca 
tiveram algum tratamento científico e, portanto enquadram-se como procedimento de pesquisa 
documental, diferindo-se da pesquisa bibliográfica já que passaram anteriormente por procedimentos 
científicos. Portanto a diferença a ser destacada é com relação a natureza das fontes, a chamada fonte 
primária e a fonte secundária.7 

O artigo é composto inicialmente de uma revisão bibliográfica e construção de referenciais basais, em 
seguida a elaboração metodológica realizada e posteriormente uma exposição da relação entre as 
competências de aprendizagem do século XXI, PCN e o uso do Scratch, seguido finalmente com a 
apresentação dos resultados conquistados. 

 

5. A ANÁLISE DOS PROJETOS 

O primeiro projeto exposto, refere-se ao conteúdo de Língua Portuguesa, no qual estudantes do Centro 
Educacional Pioneiro8 escola particular localizada na cidade de São Paulo construíram uma atividade 
englobando os eixos básicos da língua portuguesa (uso-reflexão-uso), a leitura do livro de Fernando 
Sabino9 somado a escrita dos textos pelas estudantes permitem a (REFLEXÃO) sobre a obra e a posterior 
prática (USO). 

O projeto10 foi desenvolvido através da colaboração das professoras de Língua Portuguesa e Artes, (Izilda 
Teixeira de Souza Makibara e Rosangela Lipere) respectivamente, além do apoio da equipe de tecnologia 
educacional (Elaine Rocha, Olavo Ito, Eva Yamamoto e Débora Sebrian), demonstrando que o conceito de 
substituição de professores por máquinas, discurso muito comum no meio educacional é completamente 
equivocado, e ao contrário, bons projetos carecem de uma gama diversificada de profissionais capacitados 
e qualificados para a execução dos projetos. 

 

Imagem 2: Pano de fundo Vida. 

Fonte: SCRATCH, 2015. <https://scratch.mit.edu/projects/64267982/#player> Acesso em: 25 jul. 2015.  

                                                 
7 Por fonte secunda ria “compreende-se a pesquisa de dados de segunda mão (OLIVEIRA, 2007), ou seja, informaço es 
que foram trabalhadas por outros estudiosos e, por isso, ja  sa o de domí nio cientí fico”, o chamado “estado da arte do 
conhecimento”. Fontes prima rias “sa o dados originais, a partir dos quais se tem uma relaça o direta com os fatos a 
serem analisados, ou seja, e  o pesquisador (a) que analisa.” (SA -SILVA et al, 2009, p. 6). 
8 Av. Dr. Altí no Arantes, 1098 - Vila Clementino, Sa o Paulo - SP, 04042-004 (11) 5070-3033. Mais detalhes ver:< 
http://www.pioneiro.com.br/> site consultado em 02-07-2015. 
9 SABINO, Fernando. O Menino No Espelho. R.J.; Record, 1982. 
 
10 Disponí vel em: <https://scratch.mit.edu/projects/64267982/#player>. 
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A imagem 2 mostra um pequeno resumo sobre a vida do autor e sobre a história da obra trabalhada no 
projeto. É visível a utilização de diversos tipos de mídias neste pano de fundo, a imagem, o texto, somam-
se para fornecer informações sobre a obra trabalhada na disciplina de língua portuguesa e que auxiliará os 
jogadores nas respostas do quiz como observamos abaixo.  

 

Imagem 3: Comandos de Transição entre pano de fundo Vida e personagem Sophie 

Fonte: SCRATCH, 2015, <https://scratch.mit.edu/projects/64267982/#editor> Acesso em: 25 jul. 2015. 

 
A imagem 3 mostra os comandos de controle, que exigem dos estudantes a competência de identificação, 
formulação e solução de problemas, pois a seleção dos tempos (4) quatro segundos, (14) quatorze 
segundos exigem várias tentativas até que o usuário consiga ler os textos e quais são os objetivos das 
atividades. Isto pode ser confirmado através da mudança nos valores colocados nos blocos de controle. Se 
o tempo de espera for inferior ao exposto no bloco de comando haverá sobreposição de textos e imagens, e 
sua eficiência só foi alcançada através do auto direcionamento em superar processo e desafios, já que o 
programa gera uma motivação por ser realizado através da prática como pontuam Froebel e Papert, e 
motivação intrínseca como observamos na definição da competência analisada. 

 
Imagem 4: Ator Sophie interagindo com interlocutor 

Fonte: SCRATCH, 2015. <https://scratch.mit.edu/projects/64267982/#player> Acesso em: 25 jul. 2015. 
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A imagem 4 expõe a produção dos textos pelas estudantes como proposta de atividade permite a 
observação do uso da relação dos eixos expostos no PCN, a leitura do livro, somado a escrita da atividade 
do Scratch e a reflexão sobre a forma como tal procedimento ocorreu, exemplifica a possibilidade da 
aquisição de competências de aprendizagem e conteúdos de língua portuguesa, as estudantes precisaram 
resolver como seria a melhor forma de realizar a atividade e para isso identificaram o problema para 
posteriormente formular soluções no intuito de efetivá-lo. 

Com relação ao uso de diversas mídias aqui encontramos imagens, e textos, somado a isto as estudantes 
inseriram na atividade uma música de fundo, (infelizmente não possível de ser executada), exigindo as 
competências de uso de mídias e de informações para desenvolverem uma atividade adequada ao que foi 
exigido pelos docentes. 

 

Imagem 5: Blocos de Comandos da imagem 4 

Fonte: SCRATCH, 2015. <https://scratch.mit.edu/projects/64267982/#editor> Acesso em: 25 jul. 2015.  
 

A imagem 5 relaciona o uso das competências analisadas com os diversos tipos de comandos que as 
estudantes utilizaram ao desenvolver seu projeto, aqui a competência do auto direcionamento ocorre já 
que a sincronização da fala da personagem somada a interação com o tempo gerou motivação nas 
estudantes em encontrar a relação mais adequada e a ultrapassar os desafios e dificuldades que foram 
surgindo ao longo do projeto, exigindo das alunas o relacionamento de diversas variáveis, como os 
comandos de controle sobre a temporização da leitura do texto, e com relação aos comandos de aparência 
(mostre e esconda) exige dos usuários a construção da competência de uso de informação e de mídias. 

 

6. TCA8B – UM TRABALHO COLETIVO E AUTORAL 

A próxima atividade11 a ser trabalhada foi elaborada na EMEF Professor João de Lima Paiva12, na região de 
Guaianases em São Paulo, realizando um trabalho coletivo e autoral, no 8º ANO B, no segundo semestre de 
2014, sob a orientação das professoras de ciências da natureza Ana Paula de Souza Almeida Silva e 
professora Natália Carolina de Souza Toledo professora de artes, com a colaboração dos que realizaram o 
projeto intitulado “A cidade que a gente quer”, buscando respostas para a seguinte indagação; “nosso 
bairro, problemas e soluções”.  

Os jovens desenvolveram projetos de jogos e animações mostrando situações encontradas na região do 
bairro da escola e algumas soluções possíveis de serem executadas, como a conscientização da população, 
o incentivo a coleta de lixo, a proteção e respeito dos animais domésticos, a importância da preservação 
dos recursos, temáticas estas que estão inseridas nos chamados temas transversais dos PCNs, o que nos 
leva a algumas considerações.  

  

                                                 
11 Disponí vel em: <https://scratch.mit.edu/projects/35849878/#player> . 
12 Endereço: R. Getulina, 278 - Guaianazes, Sa o Paulo - SP, 08450-020 Telefone: (11) 2557-8176. 
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Imagem 6: Tela Inicial da Atividade. 

Fonte: SCRATCH, 2014. <https://scratch.mit.edu/projects/35849878/#player> Acesso em: 25 jul. 2015. 

 
O trabalho selecionado na imagem 6 mostra a tela inicial do trabalho desenvolvido por Emily Cristine e 
Vitória dos Santos, que faz referência ao uso adequado e conservação dos recursos hídricos, o trabalho dos 
temas transversais do PCN, relativas ao meio ambiente aparecem de maneira construtiva e com a 
colaboração dos alunos nas atividades. Outro fator que deve ser destacado é a questão dos créditos 
(estudantes, professores e a escola), que por gerarem identificação motivam os estudantes a aperfeiçoar 
as atividades, desenvolvendo assim a competência de auto direcionamento, conforme definição 
apresentada.  

 

Imagem 7: Ator Interage Solicitando Coleta de Lixo 

Fonte: SCRATCH, 2014. <https://scratch.mit.edu/projects/35849878/#player> Acesso em: 25 jul. 2015 

 

A atividade construída pelos estudantes tem como objetivo conscientizar sobre ações de remover o lixo do 
local, e abordando temáticas expostas nos três blocos de assuntos do tema transversal meio ambiente, 
como a análise de alterações nos fluxos naturais em situações concretas, a avaliação das alterações na 
realidade local a partir do conhecimento da dinâmica dos ecossistemas mais próximos no primeiro bloco, 
a análise crítica de atividades de produção e práticas de consumo do segundo bloco e do terceiro o 
conhecimento e valorização de práticas que possibilitem a redução na geração e a correta destinação do 
lixo são exemplos de relações abordadas na atividade dos estudantes. 

Com relação aos comandos utilizados nesta atividade a imagem 8 demonstra o uso das competências de 
identificação, formulação e solução de problemas, já que foi necessário dividir as ações em pequenos 
comandos, além do uso das competências de uso de informação e de diversas mídias textuais e imagens 
precisando realizar diversas tentativas até alcançar os tempos corretos de cada interação. Somado a isto 
neste grupo de comandos há uma grande diversidade de modelos, exigindo por parte dos estudantes a 
necessidade de verificar os códigos criados imediatamente, em busca da resolução dos possíveis 
problemas encontrados, gerando auto direcionamento em função do desafio. 
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Imagem 8: Blocos de Comandos da Coleta de Lixo 

Fonte: SCRATCH, 2014. <https://scratch.mit.edu/projects/35849878/#player> Acesso em: 25 jul. 2015. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o objetivo de responder a questão base que gerou esta pesquisa a análise do uso do Scratch no 
desenvolvimento das competências de aprendizagem do século XXI nas disciplinas do PCN permitiu 
observar que individualizar o ensino, e os processos de aprendizagem e eleger o desenvolvimento dos 
talentos de cada ser humano em harmonia com a natureza como objetivos principais da educação, é sem 
sombra de dúvidas as metas mais buscadas na aprendizagem mundial, onde o ensino da linguagem de 
programação contribui, permitindo a exteriorização das habilidades e dos talentos dos estudantes. 

Com relação às competências de aprendizagem do século XXI aqui trabalhadas, a capacidade de operar 
com destreza as diversas modalidades midiáticas existentes (imagens, vídeos, sons, textos), permitirá aos 
estudantes uma compreensão cognitiva sobre a sociedade e seu entorno como também as questões 
globais de maneira mais crítica e ativa, ao desenvolver capacidades variadas na construção de sua própria 
aprendizagem. Com relação ao auto direcionamento, foi possível observar nas atividades elaboradas pelos 
estudantes a exigência intensa de esforço pessoal, tanto do educador como dos educandos e por isso, as 
atividades quando criam significação aos jovens permitem que estes se empenhem em ultrapassar as 
frustrações e resolver as dificuldades como ocorre com relação aos jogos de videogames. 

A competência de aprendizagem identificação, formulação e resolução de problemas é certamente 
fundamental, pois desenvolve a flexibilidade em buscar soluções. O jovem, ao se deparar com um 
problema em uma atividade do Scratch, aprenderá através de alterações nos blocos de comandos, até 
alcançar o seu objetivo final, e com isso, construirá significação com o que aprendem, compreendendo que 
é possível ampliar diversas possibilidades de soluções aos problemas. 

Com relação aos educadores, fica claro que ao trabalhar em atividades com o uso do Scratch, um projeto 
previamente definido entre estudantes, apoio técnico, coordenação e professores, possui caráter 
obrigatório, lembrando que a interdisciplinaridade amplia a qualidade dos resultados e transforma a 
metodologia de aprendizagem, evitando assim a fragmentação do conteúdo e dificultando que o aprendiz 
assimile os conteúdos em função da grande abstração que a mesma causa.  

A possibilidade de fazer o uso do Scratch nas disciplinas do PCN brasileiro fica clara através dos exemplos 
aqui citados, pois a possibilidade de produzir projetos em todas as disciplinas e até mesmo de fazer uso da 
interdisciplinaridade nos chamados temas transversais como foi analisado permite uma aprendizagem 
baseada na autoria do estudante. Esta capacidade de criar a sua própria interpretação de algum tema ou 
de algum assunto, certamente resultará em uma aprendizagem mais completa, fazendo com que o 
estudante assimile o que aprendeu por muito mais tempo, não restringindo-se assim, a meros 
reprodutores de conteúdo, sem relação com o meio social e com a diversidade de aprendizagem 
individual. 
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Capítulo 19 

Mobile learning e gamification: Estratégias para 
promoção de direitos e ampliação da inteligência 
coletiva  
 

Elias R. Oliveira 

Juliana R. B. Diniz 

 

Resumo: O presente artigo propõe a utilização do mobile learning com estratégias de 

gamificação para a promoção dos direitos dos consumidores ampliando assim a 

inteligência coletiva nesta temática.  Para tanto faz a apresentação de pesquisa realizada 

com dados primários demonstrando a receptividade tanto no perfil, quanto na 

necessidade do público-alvo, de ter um suporte educacional que atinja este 

aluno/usuário/consumidor além da sala de aula tradicional ou até mesmo a já conhecida 

educação a distância. 
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1. INTRODUÇÃO 

Vivemos numa sociedade que consume produtos e serviços diuturnamente. Esta mesma sociedade 
encontra-se imersa em tecnologia. Neste ponto, encontramos estreita relação entre consumo, tecnologia e 
aprendizagem. 

O ato de consumir não se resume necessariamente a uma ação temporária e contingente, uma simples 
satisfação das necessidades físicas ou psicológicas do indivíduo ou algo dispendioso e supérfluo (Mazetti, 
2012), vai além do ato de consumir. Ainda, segundo autor, diversos estudos recentes vem corroborando 
para uma melhor compreensão deste fenômeno: o consumo, já que de forma prática e numa perspectiva 
de mercado, “o consumidor se tornou um privilegiado objeto de saber” com diversas pesquisas empíricas 
a fim de decifrar o que torna um consumidor fiel e o que o afugenta Mazetti (2012, p. 4). 

Neste contexto, diversas são as instituições que tentam formar consumidores mais conscientes e outras 
entidades jurídicas, também colaboram para divulgar e defender os direitos dos consumidores Mazetti 
(2012). 

Neste ponto, destacamos o Estado, que por meio de políticas públicas possa promover a defesa dos 
direitos desses consumidores/cidadãos frente aos inúmeros problemas enfrentados quando de uma 
relação de consumo. Direito este muitas vezes lesado nessas relações. 

Por outro lado, como poderia o poder público, através de uma política pública, promover uma defesa dos 
direitos dos consumidores envolvendo tecnologia? 

Embora esta questão não seja respondida de forma tão simples, ela pode encontrar eco na aprendizagem 
móvel. É sabido que a tecnologia avança a cada dia e para se ter um exemplo, esta tecnologia, através dos 
celulares vem ocupando muito espaço entre os brasileiros. O Brasil registrou, em agosto de 2015, 280,02 
milhões de linhas ativas na telefonia móvel (ANATEL, 2015), ou seja, existem mais linhas ativas que a 
população do país.   

Nesta pesquisa, a aprendizagem móvel ou m-learning é uma ferramenta de suporte para a promoção de 
educação de conceitos relacionados ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) - Lei que defende o direito 
dos consumidores no Brasil, pois este tipo de aprendizagem permite qualquer pessoa acessar informação 
e materiais de estudos de qualquer lugar e a qualquer momento (TRAXLER, 2009) (GEDDES, 2004). Dessa 
forma, é apresentado como pesquisa uma proposta pedagógica, visando um estreitamento entre o poder 
público e o cidadão. A partir de um protótipo, onde está sendo desenvolvido um aplicativo com enfoque na 
aprendizagem para ser disponibilizado por meio da Delegacia do Consumidor (Polícia Civil de 
Pernambuco) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), ambas instituições públicas, a 
primeira a nível estadual e a segunda federal. 

O ponto principal desta pesquisa é a tentativa de demonstrar como a inteligência coletiva é promovida por 
meio da aprendizagem com suporte da gamificação para que com isto o usuário possa sentir-se 
protagonista e assim também colaborar com outros consumidores sobre suas experiências nas relações de 
consumo. Desta forma é apresentado neste artigo o resultado de pesquisa realizada com dados primários 
visando a identificação por parte dos consumidores/cidadãos a respeito dos principais problemas 
enfrentados e o perfil tecnológico, juntamente com a receptividade quanto estas pessoas no uso de 
tecnologias. 

 

2. MOBILE LEARNING, GAMEFICATION E INTELIGÊNCIA COLETIVA 

O mobile learning pode ser entendido a partir do conceito de que ele está focado em torno dos dispositivos 
e das tecnologias, conceito esse que é pioneiro em definição de aprendizagem móvel, centrado nas 
ferramentas tecnológicas móveis Quinn (2000). Já a gamefication pode ser entendida através do uso de 
elementos, mecânicos e estéticos de jogos fora do seu ambiente original previsto para tanto Kapp (2012). 

É possível perceber entre os conceitos apresentados a estreita relação com a tecnologia, o primeiro com 
foco na mobilidade, pois qualquer pessoa pode transportar uma ferramenta de aprendizagem no bolso 
(Keegan, 2005), o segundo, ganhando força nos últimos cinco anos especialmente na área educacional 
(Borges et al, 2013). 

O relatório do Gartner Group publicado em 2012 previa que até o ano passado, cerca de 50% de todo o 
processo de inovação mundial seria gamificado (Vianna et al., 2013). São muitas as possibilidades do uso 
de elementos de jogos em áreas da aprendizagem, como no caso, por exemplo, o desafio, objetivos, níveis, 
sistema de feedback e recompensa (SALEN; ZIMMERMAN, 2012; McGONIGAL, 2011). 
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Aqui utilizaremos estratégias que vão além do ganhar prêmios. Um exemplo da utilização destas 
características é apresentada por Veiga et. Al (2015) no desenvolvimento do LUDOS13 para aplicação da 
gamificação em ecossistemas de e-learning. Em linhas gerais o software armazena dados que são 
relacionados  a mecanismos de jogos presentes em objetos de aprendizagens dentro do ecossistema do 
e-learning, promovendo a recompensa e “visibilidade de progresso, como pontos obtidos ao concluir um 
teste, uma medalha ao concluir um desafio ou um título por completar atividades opcionais” Veiga et. Al 
(2015, p. 4). 

Outro exemplo tradicional do uso da gamificação foi o utilizado por Ferreira et. al (2015), com objetivo de 
promover o engajamento de estudantes ao utilizarem a ferramenta educacional Classroom eXperience 
(CX), uma plataforma desenvolvida pelos autores para captura de aulas no uso de equipamentos ubíquos 
(lousa eletrônica, microfones, câmeras de vídeo e projetores). Neste processo, os usuários da CX, são 
recompensados sempre que acessam o ambiente ou quando classifica uma aula assistida, bem como, 
participa respondendo de forma correta a questionamento disponibilizado pelo instrutor Ferreira et. al 
(2015). 

Embora tenhamos o uso da gamificação da forma como fora concebido, com aspectos de  mecânicas dos 
jogos (sistema de pontuação, recompensa, níveis etc) Kapp (2012), seu uso é bem diversificado e tem 
tomado outras proporções. Como exemplo, McGonigal (2016) ao desenvolver jogos de realidade 
alternativa (Alternate Reality Games - ARGs), com objetivos específicos na resolução de problemas reais.  
Um dos jogos criados pela autora foi o Find The Future14, desenvolvido na biblioteca pública de Nova York, 
tinha por objetivo principal que um grupo de pessoas escrevessem um livro em uma noite. Desta forma 
quinhentas pessoas conseguiram, com pistas espalhadas na biblioteca, escrever um livro intitulado “100 
Ways To Make History”15.   

Outra iniciativa é a promovida pela Universidade de Harvard nos E.U.A., através da National Science 
Foundation no projeto Sociial Aspects of Immersive Learning (Aspectos Sociais de Imersão no 
Aprendizado, em tradução livre).  Neste projeto os jovens são convidados a vivenciar problemas a partir 
da visão do outro. O jogo SailMUVE16 (Harvard, 2016) busca a empatia entre os jogadores. É ambientado 
em um campo de golfe e o jogador protagonista realiza a tomada de decisões nas perspectiva do 
proprietário do local e do guarda-florestal. Um dos principais objetivos é chegar a um consenso sobre o 
destino de uma lagoa e das terras naturais em volta do campo de golfe. Os idealizadores do jogo indicam 
que benefícios em alguns de seus usuários (alunos), como a melhora de suas ações em conflitos e um 
maior comprometimento com o próximo (Marietta,2013). 

Estes são exemplos de jogos que visam mais que a diversão ou o ganho de prêmios, sejam em recursos 
financeiros ou pontuações diversas.  Promovem a colaboração, sendo estes pares coautores e construtores 
de vários processos de significação, atuação e criação (ALVES; JAPIASSU; HETKWOSKI, 2006). 

Diana et. al (2014, p. 40) salienta que a gamification pode provocar nos usuários um sentimento de 
satisfação e bem estar, donde é possível sua utilização para “engajar funcionários e motivar alunos na 
realização de atividades”, ressaltando ainda a necessidade de um planejamento de como, onde e quando 
essa tecnologia deva ser utilizada. 

Através dos jogos é possível realizar transformações no mundo (McGONIGAL, 2011), neste sentido, 
podemos utilizar dos mecanismos existentes na gamificação para promoção através da aprendizagem 
móvel, com objetivo de incutir no usuário informações que serão úteis no seu dia a dia e daqueles que 
estiverem ao seu redor, pois um consumidor que utilize com frequência ou sempre que necessitar um 
aplicativo que ofereça, além das informações sobre seus direitos, estratégias de compartilhamento e 
colaboração entre seus pares nesta mesma temática. 

Este compartilhamento de informações nos remete ao conceito de inteligência coletiva que é “[...] uma 
inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que 
resulta em uma mobilização efetiva das competências”. Lévy (2003, p.28), acrescentando o autor que a 
coordenação dos inteligentes coletivos ocorre por meio das ferramentas das tecnologias da informação. 

A colaboração e cooperação por meio de processos de aprendizagem fortalecem essa inteligência coletiva 
(Santos, 2008). 

                                                 
13 do latim significa jogos e diversa o. 
14 https://janemcgonigal.com/play-me/  
15 https://janemcgonigal.files.wordpress.com/2010/12/100waystomakehistory.pdf  
16 http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=sail&pageid=icb.page580906  



Educação no Século XXI - Volume 36 - Tecnologia 

 
 

 
 

152 

Todo este processo no espaço onde ocorre a participação e criação de aquisição e demonstração 
conhecimento é um retrato da sociedade, conquanto a inteligência coletiva “é o seu lado mais 
emancipador, democrático, participativo.”(Moraes, 2011, p. 3). 

De fato ao se pretender tornar o consumidor emancipador, através da aprendizagem móvel, promove-se 
também “uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo 
real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” Lévy (2007, p. 28).  

 

3. CAMINHO METODOLÓGICO 

A natureza desta pesquisa é aplicada, pois busca uma abordagem prática para a solução de um problema 
específico (LAKATOS e MARCONI, 2010): direcionar o cidadão para o órgão competente na solução de seu 
problema na relação de consumo.  Na abordagem do problema, devido a produção de dados primários e o 
levantamento dos secundários, optou-se por uma abordagem quantitativa.  

Neste ponto, a possibilidade do potencial dos dispositivos móveis na promoção da inteligência coletiva por 
meio da aprendizagem, revela uma pesquisa descritiva, onde busca caracterizar o fenômeno estudado, 
como também explicativa, já que objetiva identificar o fatores das causas deste fenômeno Gil (2007).   

O público-alvo foi definido por amostragem levando-se em consideração a quantidade de cidadãos que se 
dirigem até a delegacia de polícia do consumidor de Pernambuco para buscar informações acerca de 
algum problema sofrido na relação de consumo, ou seja, todos os pesquisados possuem estreita relação de 
interesse com o objeto de estudo desta pesquisa. Após a apresentação do problema, alguns destes 
consumidores fazem o registro de boletim de ocorrência (BO) e outros são orientados a buscarem o órgão 
competente, pois muitas vezes aquele problema não se trata de um crime e sim uma infração 
administrativa, devendo neste caso sua solicitação ser direcionada ao PROCON mais próximo, juizado 
especial cível, ou outro órgão de conciliação.  

Ainda foi realizado um pré-teste, já que o questionário a ser aplicado deve seguir algumas regras básicas, 
dentre elas a de seguir uma lógica interna, na estrutura da aplicação, tabulação e interpretação Manzato e 
Santos (2016). Com isto, o pré-teste foi realizado com a participação de 20 pessoas afim de identificar as 
áreas de confusão potencial (MANZATO E SANTOS, 2016). 

Após o pré-teste, foi calculada a amostra tomando-se por base a quantidade de boletins de ocorrência 
registrados no período de 10/10/2015 a 10/04/2016, ou seja, seis meses. Foram registrados neste 
período 613 BO’s de acordo com o sistema de Informações Policiais (INFOPOL). 

A fórmula utilizada para o cálculo da amostra desta população finita (613 BO’s), considerou uma 
amostragem a ser realizada em cima do número das médias dos registros realizados nos últimos 6 meses, 
ou seja 613/6=102,16 (definido 103) Santos (2016), considerando o erro amostral de 5% e logicamente 
com nível de confiança em 95%, o resultado foi necessidade de termos 81 pesquisados.  Neste caso 
fizemos a pesquisa com 84 consumidores.  Todos dirigiram-se até a delegacia de polícia para ou registrar 
um boletim de ocorrência ou tirar alguma dúvida sobre seus direitos. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A pesquisa ocorreu entre os dias 27/03/2016 a 07/05/2016.  Foram pesquisados 84 
cidadãos/consumidores que buscaram a delegacia do consumidor para obter informações e/ou fazer um 
boletim de ocorrência relatando algum problema na relação de consumo.  O questionário apresentado 
aos pesquisados continha 17 perguntas, além de questões iniciais referentes ao perfil dos respondentes.  
Embora as perguntas seguissem uma numeração única, para efeito metodológico, o mesmo está divido em 
duas partes: onde da 1 à 9 o conteúdo é voltado para informações referentes ao direito do consumidor e 
da 10 à 18 o foco é relacionado a conhecimentos que tratam da tecnologia, uso da internet e aplicativos 
móveis. 

Entre os gêneros masculino e feminino disponíveis na pesquisa, dos pesquisados temos que 36,9% são 
masculinos e 63,1% femininos. Já a faixa etária dos respondentes ficou assim:  16 a 19 anos – 7,1%; 20 a 
29 – 20,2%; 30 a 39 - 32,1%; 40 a 49 – 25%; 50 a 59 – 7,1%; 60 a 69 – 7,1% e 70 anos ou mais com 1,4%. 

Na primeira questão da pesquisa: “você conhece o código de defesa do consumidor?” tivemos que 56% 
responderam que sim contra 44% disseram desconhecer.  Em seguida, foram perguntados se “com 
exceção de hoje aqui na delegacia, você já passou por algum problema em que teve seu direito, enquanto 
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consumidor, lesado?”  Neste quesito, 60,7% afirmaram que sim, já tiveram problema além daquele que os 
levaram até a delegacia naquele momento, em contrapartida, 30,3% responderam negativamente. 

Buscamos identificar também “que tipo de problema na relação de consumo já enfrentou?” Foi 
disponibilizado para os respondentes os mesmos problemas disponíveis no ranque das reclamações 
nacionais relacionados pelo Ministério da Justiça17 entre o período de maio de 2014 a fevereiro de 2016 
(Brasil, 2016) e o resultado consta no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Principais problemas enfrentados pelos consumidores 

 

As respostas constantes na opção “outros” foram relacionadas a posto de combustível, questões 
relacionadas a contratos diversos, curso digital, concessionária de automóveis e faculdade privada.  Assim 
como nesta pesquisa realizada, o dados apontados pelo consumidor.gov.br apontam que as principais 
reclamações referem-se cartão de crédito/débito/loja (9,4%), telefonia móvel pós-paga (9,3%), TV por 
assinatura (8,7%), aparelho celular (7,9%), telefonia fixa (6,3%), telefonia móvel pré-paga (6,2%), pacote 
de serviços – combo (5,4%), internet fica (5,3%), internet móvel (4,3%) e poupança/conta 
aposentadoria/conta corrente/salário somam 3,4% das reclamações (BRASIL, 2016). 

Quando perguntados se “chegou a procurar algum órgão de defesa do consumidor?”, obteve-se 
praticamente um equilíbrio, pois 50,9% disseram que sim, enquanto 49,1% não. Para os que procuraram, 
responderam em “qual o órgão chegou a procurar?” com descrição no gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Órgãos que o consumidor comunicou sobre fato na relação de consumo 

 

Para aqueles que buscaram ajuda nos órgãos competentes foi questionado se “acredita ter recebido a 
orientação correta para a solução de seu problema?”  Temos que 65,7% responderam que sim, contra 
34,3%.  Esta informação é importante tendo em vista que a percepção do consumidor enquanto 
aprendente ao buscar ajuda termina por ser um multiplicador das informações recebidas. 

De ordem didática foi perguntado se “já viu ou participou de alguma palestra/curso sobre o direito do 
consumidor?” Impressionantes 89,9% responderam não, contra 13,1%. 

                                                 
17 Consumidor.gov.br  
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Embora muitos consumidores de fato não participam de atividades presenciais como cursos ou palestras, 
optamos ainda por questionar se “já viu alguma reportagem em TV, rádio ou jornal sobre o direito do 
consumidor?” Neste caso houve uma inversão nas respostas, pois  79,8% responderam sim, quanto 20,2% 
não. O que demonstra o alcance de mídias específicas frente a proposição de temas relevantes para a 
informação da população. 

Ainda na percepção desde consumidor, perguntado sobre se “aprendeu algo sobre seus direitos?” em 
relação a questão anterior, 82,2% disserem ter aprendido, contra 17,8%.  Mais uma vez a percepção do 
aprendente quanto a lembrança de algo presenciado mesmo que através de reportagem em TV, rádio ou 
jornal. 

A segunda parto do questionário, aqui divido para efeito didático metodológico, refere-se a questões sobre 
o uso da tecnologia. Na primeira questão, embora pareça óbvia em dias atuais, ela é necessária devido a 
necessidade e o oferecimento de um aplicativo ao público-alvo desta pesquisa.  Neste quesito, foi 
questionado se aquelas pessoas “utiliza internet no dia a dia?”. O resultado foi que 78,6% marcaram sim, 
contra 21,4%. Já para o uso de dispositivos móveis em “faz uso de dispositivo móvel (celular, tablete, 
etc)?” a pergunta foi quase unânime, donde 94% responderam sim e apenas 6% não. 

No uso do sistema operacional, foram questionados sobre “qual o sistema operacional?” aquele dispositivo 
era rodado.  Tal questionamento tinha por base validar informação mencionada por Oliveira et. al (2015) 
onde descrevera o crescimento do sistema operacional Android frente os demais sistemas.  No gráfico 3 
temos o resultado. 

 

Gráfico 3 – Sistemas operacionais utilizados por consumidores 

 

A única exceção respondida em “outros” nesta questão refere-se a um telefone comum, que não é um 
smartphone, todos os outros, mesmo os que responderam “não sei informar” possuíam aparelhos com 
sistema operacional. 

Outra questão importe para base desta pesquisa, foi quanto ao uso do dispositivo móvel pelo usuário, já 
que aqui se pretende disponibilizar um aplicativo que seja de fato útil ao aprendente.  Questionados sobre 
“para que mais utiliza o smartphone?” temos as seguintes respostas, levando-se em consideração o 
público-alvo, descritas no gráfico 4.] 

 

Gráfico 4 – Principais uso no smartphone 
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Embora muitos tenham respondido a opção “outros” e tivessem espaço para descrever para que mais 
utilizavam o smartphone, apenas três foram descritas, a primeira utilizava como ferramenta 
principalmente para áudio, devido uma deficiência visual, e as outras duas como ferramenta de 
trabalho/negócios.  

Ao serem perguntados sobre se “utiliza com frequência aplicativos de seu smartphone?”, 72,6% afirmaram 
positivamente, enquanto 27,4% disseram não usar APP’s. Já em relação se “tem algum aplicativo instalado 
para aprendizagem?”, 57,1% responderam que sim, enquanto 42,9% não. 

As duas próximas questões referia-se se “já utilizou algum aplicativo com conteúdo voltado para a defesa 
dos direitos do consumidor?”, tendo respondido 77,8% positivamente e 22,2% negativamente, por quanto 
quando perguntado se “lembra qual foi?” 86,5% disseram que não lembravam e 13,5% lembravam, 
contudo não escreveram em espaço disponível para que citassem qual aplicativo tenha utilizado para 
tratar de seus direitos enquanto consumidor. 

A última questão referia-se a uma ação possivelmente esperada pelo se no “caso existisse um aplicativo 
voltado para o ensino sobre as leis do consumidor, você acredita que faria o download/baixaria o 
aplicativo?” sendo as respostas quase uma unanimidade nesta questão com 94% afirmando que sim e 6% 
não.  

 

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

O principal objetivo desta pesquisa é empoderar o consumidor para que ele possa ser o protagonista nas 
relações de consumo, conhecedor de seus direitos e sabedor de onde, como e quando buscar ajuda no 
órgão competente.  A hipótese de que isto é possível, baseia-se na utilização de tecnologias atuais por meio 
da aprendizagem móvel e toques de estratégias de gamificação buscando tornar leve um conteúdo que por 
muitos é cansativo, tendo em vista que o consumidor/usuário quando busca seus direitos, o faz devido a 
ter sido lesado, ou seja, num momento de dificuldades. 

Após o empoderamento, não é de se estranhar que com o avanço deste conhecimento de forma coletiva, 
tenhamos por conseguinte, uma melhoria da consciência tanto de consumidores quanto de fornecedores 
de produtos e serviços. 

Para tanto, restou evidenciado que o perfil destes consumidores, principalmente os que já sofreram algum 
problema na relação de consumo, é condizente com as novas tecnologias e está bastante receptivo quanto 
a possibilidade de se obter um aplicativo voltado para a aprendizagem que possa de forma simples ajudá-
los na aquisição deste conhecimento para serem sabedores de que melhor rumo seguir. 

O próximo passo será a elaboração do aplicativo levando-se em consideração as informações obtidas nos 
dados primários e secundários para que possa lograr êxito.  Além disto outros fatores também balizarão a 
produção do APP, como exemplo, em uma revisão sistemática da literatura (Oliveira, Diniz & Pontual, 
2016) mapearam quais aplicativos foram citados nos anais do Simpósio Brasileiro de Informática na 
Educação (SBIE) e na Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE) nos últimos 6 anos. Tal revisão é 
importante, pois demonstra um panorama de que teorias estão sendo aplicadas no desenvolvimento 
destes APP’s e suas áreas de conhecimento.  

Por fim, a aplicabilidade do mobile learning concomitante com a gamificação para a promoção do 
conhecimento é mais que salutar, é necessária. Ela deixa a sala de aula com conteúdos tradicionais e toma 
destino rumo a promoção do conhecimento ao cidadão comum. 
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Capítulo 20 

 

Ataque dos meteoros: Astronomia jogando 
 

Álefe de Lima Moreira  

Ismael Alves Lima  

Rayane Mayara da Silva Souza  

Francisco Cassimiro Neto 

 

Resumo: Nesse capítulo é apresentada uma proposta de um jogo para ensino de 

Astronomia. O jogo Ataque dos Meteoros tem a intenção de fazer com que o aprendizado 

da Astronomia seja facilitado e divertido, deixando de lado a ideia de que os 

conhecimentos de Astronomia seja mais um que não possuirá utilidade, mas deixando a 

ideia de que ela serve para ajudar na compreensão do universo. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Astronomia é a mais antiga das ciências, ela estuda o universo desde sua origem até o que é hoje. Ela 
ainda influencia muitas outras ciências, pois a maioria das respostas está no conhecimento do espaço. Com 
o surgimento de novas tecnologias ela se tornou informatizada, possuindo telescópios capazes de 
fotografar milhares de estrelas com imagens nítidas, além de aplicativos que auxiliam grupos de estudos, 
um exemplo é o Stellarium, que facilita a compreensão dos movimentos dos corpos celestes e até na 
identificação dos mesmos. 

 

2 METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS) 

A construção do jogo Ataque dos Meteoros está dividido em 6 etapas. 

1° etapa: O início do desenvolvimento do jogo começa na escolha do sistema estelar que será usado como 
base da primeira fase do jogo, após esta escolha, a confecção das artes do jogo deve ser iniciada. 

2° etapa: Nesta etapa será o momento em que as ferramentas de desenvolvimento deverão ser escolhidas 
e os requisitos dos jogos devem ser definidos e escritos. 

3° etapa: Este momento deverá ser usado para criar um conceito da interface de usuário do jogo. Este é um 
dos momentos principais, pois será aqui que a interação do usuário com o jogo começará a entrar em 
pauta, então aspetos como conforto visual e facilidade de navegação começarão a ser avaliados.  

4° etapa: Aqui a programação do jogo será iniciado implementando os requisitos que foram definidos na 
segunda etapa através das ferramentas que também foram definidas na segunda etapa. Neste momento o 
conceito da interface criada no requisito anterior também deverá ser implementado. Esta é a etapa mais 
demorada, pois é nela que o jogo será programado para o uso dos usuários. 

5° etapa: Neste momento o jogo entrará em fase de teste para verificar se o jogo possui erros e se todos os 
requisitos foram implementados nele. Esta etapa tem o objetivo de refinar o jogo para que a experiência 
do usuário não seja comprometida por falhas na implementação dos requisitos. 

6° etapa: Após os testes o jogo será disponível para a avaliação de usuários reais com o objetivo de 
melhorar o jogo a partir das opiniões retornadas por eles. Essas opiniões devem ser guardadas e avaliadas 
pelos desenvolvedores do jogo a fim de que melhorias sejam retiradas e implementadas no jogo. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

Nos últimos anos as pesquisas astronómicas vem cada dia mais se aprimorando e trazendo uma 
compreensão maior do universo que nos cerca, fazendo o homem ver e ir a lugares que ele jamais 
imaginou como a ida à Lua e a primeira imagem de um buraco negro.  

A Astronomia, desde tempos remotos, revelou-se uma ciência que desperta curiosidade e fascinação, 
sendo, no decorrer da história, cunho de entendimento sobre o universo e de estudos direcionados a 
compreender melhor o porquê de estarmos aqui nesse momento e até aonde podemos ir. (SILVA, 2017). 

O jogo Ataque dos Meteoros tem a intenção de fazer com que o aprendizado da Astronomia seja facilitado 
e divertido, deixando de lado a ideia de que os conhecimentos de Astronomia seja mais um que não 
possuirá utilidade, mas deixando a ideia de que ela serve para ajudar na compreensão do universo. 

Muitos pesquisadores de educação em astronomia, segundo SOLER e LEITE (2012), afirmam que a 
Astronomia tem a capacidade de despertar sentimentos em pessoas, sejam crianças, jovens e adultos. 
Além disso alguns pesquisadores alegam que a astronomia possui o poder de ampliar a visão humana 
sobre o próprio mundo. O Ataque dos Meteoros age de modo a fazer o usuário conhecer a Astronomia e 
despertar essa visão diferenciada do mundo e a curiosidade sobre o universo e sua formação. 

O ensino de Astronomia e seu caráter interdisciplinar que envolve conhecimentos de todas as áreas, 
motiva e estimula o interesse do aluno pela ciência em qualquer nível de ensino (GIACOMINI e 
BERNARDES, 2010).  

Além disso o uso de jogos potencializa a exploração e a construção do conhecimento, isso por conta da 
motivação interna, mas ainda será necessário a presença de um parceiro que auxilie na sistematização de 
conceitos e de outros conhecimentos fora do jogo (KISHIMOTO, 2002). 



Educação no Século XXI - Volume 36 - Tecnologia 

 
 

 
 

159 

No desenvolvimento do jogo foi decidido utilizar o Sistema Solar, pois ele é o lar da humanidade, e para 
que os jogadores percebessem a extensão do Sistema Solar, o tamanho dos planetas foram implementados 
com proporção próxima da real. O jogo inicialmente esta divido em duas fases, a primeira com os planetas 
internos (planetas do Sol ao cinturão de asteroides), e a segunda com os planetas externos (planetas a 
partir do cinturão de asteroides). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mesmo o jogo ainda estando em desenvolvimento, os resultados obtidos trazem uma noção sobre os 
conhecimentos e relações entre o usuário do jogo e a astronomia. 

Durante as primeiras avaliações dos usuários, foi notado que a maioria das pessoas não sabiam o que 
eram os planetas internos e externos e também sabiam quais eram. Neste segmento é perceptível a 
necessidade do entendimento do cosmos e de uma visão diferenciada do mundo, que, de acordo com 
SOLER e LEITE (2012), é dos potenciais da Astronomia. 

As artes do jogo foram um ponto que ajudou na compreensão dos usuários no que se diz respeito aos 
planetas e a estrela (Sol nesse caso). 

Durante a implementação do jogo, um requisito que seria um problema inicialmente era os das órbitas 
elípticas, respeitando a lei das órbitas elípticas de Johannes Kepler (DOCA, BISCUOLA e BÔAS, 2012), 
porém este problema foi facilmente resolvido, pois a forma como a ferramenta usada para o 
desenvolvimento do jogo alinha as imagens facilitou a implementação desse requisito. 

Espera-se que o jogo Ataque dos Meteoros sirva como uma ferramenta de para o ensino de Astronomia e 
que ajuda a despertar os sentimentos e encantamentos que a Astronomia é capaz de despertar segundo 
SOLER e LEITE(2012). 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo metodológico foi divido em sete etapas que permite um melhor acompanhamento do 
desenvolvimento do jogo e implementações de melhorias ainda na fase de desenvolvimento. Alguns teste 
foram realizados com os usuários para receber um retorno sobre o andamento do jogo e poder alterar o 
rumo dele para que o produto, em seus testes finais, seja refinado e evitar problemas e falhas, 
principalmente na interface do jogo, que a parte que o usuário terá contato direto. 

O Ataque dos Meteoros ainda está em fase de desenvolvimento e muitas mudanças estão em 
implementação. O jogo está sendo desenvolvido na linguagem de programação Python na versão 3.5 junto 
com a biblioteca Pygame, biblioteca para desenvolvimento de interfaces gráficas e de jogos. 

Dificuldades, como dar ao jogo fidelidade as leis da física, estão sempre presente durante a construção do 
jogo, contudo essas dificuldades agrega como conhecimento nos desenvolvedores. 

As artes do jogo é um ponto que vem chamando a atenção dos usuários que testaram o Ataque dos 
Meteoros, por isso este é um ponto que deve ser levado em consideração no momento de desenvolvimento 
de outras fases e de adição de novos recurso de aprendizado para o mesmo. 
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ADRIANA SOARES PEREIRA 

Membro do Banco de Avaliadores do SINAES - Ministério da Educação e Professora Associada da 
Universidade Federal de Santa Maria. Possui doutorado em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004), mestrado em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999) e graduação em Informática pela Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (1995). Tem experiência na área de Ciência 
da Computação, com ênfase em Sistemas Multiagentes, atuando principalmente nos seguintes 
temas: ambientes educacionais, desenvolvimento de sistemas, ensino a distância e sistemas 
especialistas. 

ALDO MENDES FILHO 

Mestre em educação com enfase em novas tecnologias pela Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), Especialista em Planejamento Implementação e Gestão de EaD pela Universidade 
Federal Fluminense, autor do livro Utilizando o Scratch para Desenvolver a Autonomia e Autoria 
Discente em Projetos Pedagógicos Interdisciplinares e professor da rede pública e particular na 
área de humanidades desde 2010. 

ÁLEFE DE LIMA MOREIRA 

Ingressou no IFPB em 2017, esta no 3° ano cursando o curso técnico de informática integrado ao 
médio. Apresentou trabalhos no SIMPIF 2017 e no CONAPESC 2019. Participou do projeto 
Localizador Veicular Via SMS em 2017, Ataque doa Meteoros: Astronomia Jogando, Imagens de um 
Passado Religioso e Tecnologia da Informação na Escola: Incentivando o uso das TICs como 
ferramenta de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem nas escolas do Município de Santa Rita 
em 2018, e Robótica: mitigar os problemas educacionais nas escolas locais de Santa Rita - PB em 
2019, monitor de Física em 2018, ministrou 2 vezes a oficina de Arduino Básico no Arduino Day de 
2018 e 2019 no IFPB Campus João Pessoa. 

ALESSANDRO VIVAS ANDRADE 

Professor Associado da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Atua 
como docente no Curso de Sistemas de Informação onde leciona disciplinas de Redes de 
Computadores, Sistemas Distribuídos e Sistemas Operacionais. Possui Doutorado, Mestrado e 
Graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS 

Doutor em Meteorologia, com Mestrado e Bacharelado em Meteorologia pela Universidade Federal 
de Campina Grande. Graduando em Licenciatura Específica em Geografia pela Universidade Vale 
do Acaraú - UVA/UNAVIDA. Possui mais de vinte anos de experiência na área de meteorologia 
prestados ao Governo do Estado da Paraíba, atuando nas áreas de Climatologia, Instrumentação 
Ambiental e Meteorológica, Previsão do Tempo e Clima, Agrometeorologia e Sensoriamento 
Remoto. Atualmente ocupa o cargo de Gerente Executivo de Monitoramento e Hidrometria da 
Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. 

ALVARO BÚBOLA POSSATO 

Mestrado em Desenvolvimento Humano, Pós-Graduação em Docência no Ensino Profissional, MBA 
em Administração e Marketing e formado em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV 
pela UNESP. Possui mais de 300 horas em cursos de aperfeiçoamento profissional na área de 
comunicação e computação gráfica. Fez diversas campanhas publicitárias. Experiência de 15 anos 
em emissoras de rádio e televisão como Rádio Morada do Sol, Rádio e TV Metropolitana e Rede 
Aparecida. Docente desde 2010 no SENAC, ministrando aulas da área de audiovisual, trabalho e 
renda, administração e computação gráfica. 
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ANA GABRIELA FERREIRA BRITO 

Bacharela em Psicologia pelo Centro Universitário Luterano de Palmas (2018). Mestranda em 
Ensino em Ciência e Saúde pela Universidade Federal do Tocantins. Atua como servidora efetiva no 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF em Guaraí - TO. Pós-graduanda em Psicologia do 
Trânsito. 

ÂNGELA NOLETO DA SILVA 

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília ( UNB) com 
pesquisa relativa a transmidiação como metodologia na formação de professores e a aprendizagem 
colaborativa. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás (2009). Graduada em 
Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Professora efetiva no curso de Pedagogia da 
Universidade Federal do Tocantins- UFT. Pesquisadora na área das Ciências Humanas, atuando 
principalmente nos seguintes temas: educação e tecnologias, cibercultura, narrativas e letramento 
digital, formação de professores, educação a distância. 

ANTÔNIA LUCINEIRE DE ALMEIDA 

Mestre em Desenvolvimento Humano pela Universidade de Taubaté, na linha de pesquisa 
Desenvolvimento Humano, Identidade e Formação. Graduada em Pedagogia pela Faculdades 
Integradas de Jacareí, Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior e Psicopedagogia 
Institucional pela Anhanguera Educacional S/A. Atualmente atuo como Professora efetiva da 
Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação de Jacareí e como Supervisora Pedagógica 
de Objetos de Aprendizagem em EAD pela EPTS - Empresa de Pesquisa Tecnologia e Serviço. Atuo 
ainda em cursos de Pós-Graduação com as disciplinas de Didática e Metodologia do Ensino 
Superior, Fundamentos da Psicopedagogia e Metodologia da Pesquisa Científica e no curso de 
Pedagogia na Faculdade Anhanguera de Jacareí, nas disciplinas de Educação de Jovens e Adultos, 
Fundamentos Filosóficos da Educação, Didática, Estrutura e Organização da Educação Brasileira e 
Pedagogia em Espaços não Escolares. Organização e Metodologia da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Práticas de Gestão da Aprendizagem. Experiência em docência no Ensino Superior, 
Tutoria de Cursos em EAD, Supervisão de Tutoria, Supervisão Pedagógica de Implementação de 
Objetos de Aprendizagem e Coordenação Acadêmica de Cursos EAD. 

ANTÔNIO RODRIGO DE VIT 

Doutorado em Ciência da Computação pela PUCRS, Mestrado em Ciência da Computação pela 
UFRGS e Bacharelado em Informática pela Unijuí. Professor Adjunto em regime de Dedicação 
Exclusiva junto à UFSM/FW. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em 
Redes de Computadores, atuando principalmente nos seguintes temas: Programação de 
Computadores (C, C++ e Java), Computação Móvel, Sistemas Distribuídos, Redes de Sensores Sem 
Fio (RSSF), Redes Ad Hoc Móveis (MANETs) e Delay or Disruption Tolerant Networks (DTNs). 

AUGUSTO MIGUEL FAUSTINO DOS SANTOS 

Ingressou no IFPB em 2018, esta no 2° ano cursando o curso técnico de informática integrado ao 
médio. Ministrou curso de Introdução ao Arduino, no Arduino Day. E participou do projeto 
Robótica: mitigar os problemas educacionais nas escolas locais de Santa Rita - PB em 2019 

CAROLINE DE SÁ SOARES 

Graduanda de Meteorologia na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Possui 
treinamento em Análises de Recargas Hídricas em Barragens na Agência 
Executiva das Águas do Estado da Paraíba (AESA). Participou em eventos voltados a 
Geotecnologias, Energias Renováveis e Astronomia. 
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CLÁUDIA CAETANO GONÇALVES MENDES LIMA 

Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/IF GOIANO), Especialista em Gestão 
Pública (UEG - 2008). Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de 
Goiás (2007). Atualmente é servidora efetiva do Instituto Federal de Goiás, na Diretoria de 
Educação a Distância. 

CLÍCIA MEYRIELE DE OLIVEIRA BEZERRA 

Enfermeira Graduada em Enfermagem pela Faculdade do Vale do Ipojuca, Especialista em Saúde 
Pública, e Ginecologia e Obstetrícia. Mestranda em Educação Superior pela Universidade 
Tecnológica Nacional - UTN. Coordenadora de Cursos Técnicos e Profissionalizantes no Centro 
Universitário do Vale do Ipojuca UNIFAVIP/DeVry pelo programa PRONATEC (2014 a 2016). 
Enfermeira no Hospital Mestre Vitalino, atuando nas áreas de clínica médica e cirúrgica (2017 a 
2018). Atualmente docente, na área de preceptoria do curso de Graduação em Enfermagem, 
UNIFAVIP/WYDEN, ministrei a disciplina de Metodologia da Prática de Enfermagem no curso 
superior 

CRISTIANO BERTOLINI 

Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade de Passo Fundo (2001), mestrado 
em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005) e 
doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (2010). Tem 
experiência na área de Engenharia de Software, com ênfase em Teste de Software, Métodos 
Formais e Engenharia de Software Experimental. Atualmente trabalha com engenharia de software 
no contexto de tecnologias assistivas. Atualmente é docente do Departamento de Tecnologia da 
Informação da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) no campus de Frederico 
Westphalen/RS. 

CRISTIANO GRIJÓ PITANGUI 

Doutor pela COPPE/UFRJ em Engenharia de Sistemas e Computação. É professor Adjunto do 
Departamento de Tecnologia e Eng. Civil, Computação e Humanidades (DTECH) da Universidade 
Federal de São João Del Rei (UFSJ) como também da pós-graduação em Educação (UFVJM). Possui 
experiência em Aprendizado de Máquina com ênfase em Computação Bioinspirada.  

DHIENES CHARLA FERREIRA TINOCO 

Doutoranda e Mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro - UENF. É licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro - UENF. Pós-graduanda em Gestão Escolar: Administração, Orientação e Supervisão 
pela UCAM. Possui experiência nas áreas de Educação e Linguística, especificamente nos seguintes 
temas: leitura, oralidade e escrita, ensino do léxico e das expressões idiomáticas; práticas 
pedagógicas. 

ELENA MARI MALLMANNN 

Graduação em Pedagogia e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria. 
Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-doutorado pela 
Universidade Aberta de Portugal - Bolsa Capes. Professora-pesquisadora do Departamento 
Administração Escolar (ADE).Orientadora de Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE) e no Programa de Mestrado Profissional em Tecnologias 
Educacionais em Rede (PPGTER). Coordenadora substituta do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE) no biênio 2015-2017. Chefe Substituta do Departamento de Administração 
Escolar no biênio 2018-2010. Líder do Grupo de Pesquisa do CNPq: Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Tecnologias Educacionais em Rede (GEPETER). Tem experiência na área de Educação, ênfase 
em Ensino-Aprendizagem/Tecnologia Educacional. Atua principalmente nas linhas de pesquisa 
Práticas Escolares e Políticas Públicas e Gestão de Tecnologias Educacionais em Rede nos temas: 
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tecnologias educacionais, educação a distância, mediação pedagógica, Fluência Tecnológico-
Pedagógica (FTP), materiais didáticos, Práticas Educacionais Abertas (PEA) e Recursos 
Educacionais Abertos (REA). 

ELIANA CRISPIM FRANÇA LUQUETTI 

Doutora e Mestra em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Licenciada e 
Bacharela em Português/Latim, também pela UFRJ. Atualmente é professora associada da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Tem experiência na área de 
Letras e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: linguagem, mudança linguística; 
sociolinguística, linguística aplicada ao ensino de línguas, variação, formação de professores, 
alfabetização e letramento, ensino de leitura, livro didático e seus usos, léxico e gêneros textuais. 
Além disso, atua e coordena disciplinas das licenciaturas em EAD: Prática de Ensino III e 
Eduacação Infantil do CECIERJ/ CEDERJ, na modalidade a distância(desde 2010). 

ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA 

Mestre pela Universidade Federal Rural de Pernambuco no Curso de Pós-Graduação em Tecnologia 
e Gestão em Educação a Distância, Possui pós-graduação em MBA em Marketing e Publicidade; 
Tutor a distância pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP para formação de 
profissionais da área de segurança pública; Exerce função de Professor de LIBRAS do Centro 
Universitário Faculdade Boa Viagem - UNIFBV | WYDEN, além de ser membro do Conselho da 
Comissão Própria de Avaliação da UFRPE (CPA 2018-2020) e já exerceu tutoria no Instituto 
Federal de Pernambuco - IFPE, além de ser Professor Executor no Curso de Licenciatura em Artes 
Visuais com ênfase em Digitais - LAVD e Professor Tutor do curso de Bacharelado em 
Administração Pública - BAP e Professor Orientador (TCC) de mesmo curso, ambos da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 

FABIO APARECIDO CARVALHO 

Profissional da área de Educação. Professor universitário nas cadeiras de Economia e Mercado, 
Mercado de Capitais, Teoria Geral da Administração, Administração Financeira, Planejamento 
Estratégico, Gestão de projetos, Modelos de Liderança e Gestão de processos. Fui professor 
voluntário, recentemente, no projeto social Educafro, na ONG Padre Léo Comissari, onde 
ministrava aulas e palestras sobre finanças, atualmente participo da reestruturação da grade de 
ensino do curso pré-vestibular da ong. Sou Graduado em Sistemas de Informação, pós-graduado 
em Gestão financeira, Docência para o ensino médio e superior, Planejamento Financeiro e 
Mestrando para o Ensino Superior na UTN (Universidad Tecnologica Nacional – Buenos Aires). 
Consultor financeiro com ampla experiência em todos os aspectos de contabilidade, auditoria e 
administração financeira. Experiência direta com imóveis, consultoria financeira e capital para 
empreendimentos. 

FÁBIO JOSÉ PARREIRA 

Graduado em Ciência da Computação pelo UNITRI (Centro Universitário do Triângulo), 
Especialista em Produção de Material Didático para EaD pela UFAM (Universidade Federal do 
Amazonas), Mestre e Doutor em Engenharia Elétrica pela UFU (Universidade Federal de 
Uberlândia). Atualmente é Professor Associado do Departamento de Tecnologia da Informação no 
campus de Frederico Westphalen - RS da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria).Suas áreas 
de interesse envolvem, principalmente: Educação a Distância, Inteligência Artificial e Jogos 
Educacionais Digitais. 

FRANCISCO BATISTA MARQUES 

Graduado em História pela AEB-FABEJA; Especialista em Direitos da Criança e do Adolescente pela 
UFRPE; Graduando em Psicologia pela Unifavip/Wyden; Possui curso de extensão em Prevenção e 
Problemas Relacionados ao uso de Drogas e Atuação de Conselheiros e Lideranças Comunitários 
pela UFSC. Ativista pela Direitos Humanos com ênfase em Criança e Adolescente. 
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FRANCISCO CASSIMIRO NETO 

Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade do Estado Rio Grande Norte (UERN). 
Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte em parceria 
com a Universidade Federal Rural de Semi-Árido (UFERSA). Professor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), campus Santa Rita. 

GEYLSSON NASCIMENTO SILVA 

Licenciando em Filosofia pela Universidade Estadual da Paraíba. Além disso, é participante dos 
Programas de Iniciação à Pesquisa e Monitoria. 

GILSE ANTONINHA MORGENTAL FALKEMBACH 

Graduação: Engenharia Civil e Licenciatura em Matemática. Mestrado em Informática na PUC do 
Rio de Janeiro. Doutorado em Informática na Educação na UFRGS. Professora universitária até a 
aposentaria como professora titular na UFSM. Professora de Algoritmos e Programação I e II, na 
Ulbra/SMaria. Professora na modalidade EAD no curso de Especialização em Informática na 
Educação –UFRGS. Tutora dos cursos Mídias na Educação. Capacitação de professores e tutores da 
Universidade Aberta do Brasil - convênio UFSM. 

IARA CARNEVALE DE ALMEIDA 

Possui doutorado em Informática pela Universidade de Évora, Portugal (2011), mestrado em 
Computação pela UFRGS (1994) e graduação em Ciência da Computação pela PUCRS (1990). Tem 
especial interesse em áreas que abordem Qualidade de Software como também estudos 
relacionados com as Modalidades de Ensino (Presencial, EaD, Semipresencial) e o uso de 
tecnologia. Atualmente está como professora no Mestrado em Gestão do Conhecimento e no curso 
de graduação em Engenharia de Software no Centro Universitário de Maringá (Unicesumar), e 
como pesquisador do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICETI). 

INGRID PALOMA CARNEIRO DE LIMA 

Graduanda do curso de Meteorologia na Universidade Federal de Campina Grande. Foi bolsista de 
Iniciação Tecnológica e Industrial do CNPq - Nível A, desenvolvendo trabalhos na área de 
Geociências. Atualmente é bolsista de Iniciação Cientifica desenvolvendo trabalhos sobre Análise 
da relação entre a formação das linhas de instabilidade amazônicas e a temperatura da superfície 
dos Oceanos Atlântico e Pacífico. É membro do Grupo de Meteorologia e Climatologia Aplicadas aos 
Trópicos – UFCG. 

IRIS CRISTINA DATSCH TOEBE 

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria (2014), mestrado em 
Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (2016), Psicopedagogia Institucional pela 
Universidade Católica Dom Bosco (2018), atualmente é doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Informática na Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 
Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Moodle, tecnologias educacionais, ambientes virtuais de ensino-aprendizagem 
(AVEA), fluência tecnológica, fluência tecnológico-pedagógica e formação inicial e continuada de 
professores. 

ISMAEL ALVES LIMA 

Ingressou no IFPB Campus Santa Rita em 2017 no curso técnico em informática, atualmente está 
no 3º ano do curso, participou dos projetos: Tecnologia da Informação na Escola: Incentivando o 
uso das TICs como ferramenta de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem nas escolas do 
Município de Santa Rita, Localizador Veicular Via SMS, Ataque dos Meteoros e desenvolveu 
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trabalhos na área de Astronomia. Apresentou trabalhos no SIMPIF 2017, CONAPESQ 2019 e 
ministrou o curso de introdução à Arduino no Arduino Day 2018. 

JOSÉ NILTON CONSERVA DE ARRUDA 

Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (1989), graduação em 
Teologia pelo Instituto Franciscano de Teologia de Olinda (1994), mestrado em Filosofia pela 
Universidade Federal da Paraíba (2000), doutor em Ensino,Filosofia, e História da Ciência pela 
Universidade Federal da Bahia (2012). Atualmente é professor efetivo da Universidade Estadual da 
Paraíba. Tem experiência na área de Filosofia Contemporânea, com ênfase na Filosofia da 
Linguagem e Lógica, trabalhando principalmente com os seguintes autores: Foucault e Quine. Tem 
experiência no EAD tanto na graduação quanto na pós-graduação, ministrando disciplinas básicas 
do curso de filosofia. 

JOSÉ SILVÉRIO EDMUNDO GERMANO 

Professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Doutorado em Física (ITA), Mestrado em Física 
(ITA). Coordenador do Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica (ITA), 
Criador de Plataformas Educacionais para o Ensino Básico e de experimentos de Física controlados 
remotamente pela internet WEBLAB. Coordenador de experimentos de Objetos de Aprendizagem 
em HTML5, simulações de sistemas mecânicos complexos e realidade aumentada no ensino de 
física. 

JULIANA REGUEIRA BASTO DINIZ 

Doutora e Mestre em Ciência da Computação pelo Centro de Informática da UFPE, tem 20 anos de 
experiência docente, e é atualmente professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), atuando nos cursos de graduação em Bacharelado em Sistemas de 
Informação e Licenciatura em Computação e no Programa de Pós-graduação em Tecnologia e 
Gestão em Educação a Distância na mesma Universidade. Em seu doutorado, desenvolveu o projeto 
intitulado UbiDoctor: Arquitetura de Serviços para Gerenciamento de Sessão e Adaptação de 
Conteúdo em Ambientes de Medicina Ubíqua. Atualmente, seus temas de interesse em pesquisa 
são: Tecnologias Aplicadas a Educação, Jogos Digitais, Ambientes de Aprendizagem Personalizados, 
Pensamento Computacional e Educação a Distância, nos quais orienta alunos de graduação e pós-
graduação. 

JULYANE DA SILVA SOUZA 

Graduanda do curso de Meteorologia na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Tendo 
sido bolsista como monitora na disciplina de Meteorologia Básica, com minicursos de introdução a 
VBA-EXECEL e programação no sistema Grid Analysis and Display System (GRADAS). 

KATIA CRISTINA CUSTÓDIO FERREIRA BRITO 

Doutora em Educação pela UFSCAR (2019). Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2003). Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás 
(1993). Professora Adjunta da Universidade Federal do Tocantins. Membro do do Grupo de 
Estudos, Pesquisas e Extensão em Políticas Curriculares e Educativas(NEPCE) e do Grupo de 
Pesquisa História, Historiografia, Fontes de Pesquisa em Educação da UFT, cadastrados no 
CNPQ/CAPES. Atua no Subgrupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Educação Municipal na UFT 
(EpeEM). e no Projeto de Pesquisa da Rede Mapa (Gestão democrática do ensino público: 
mapeamento das bases normativas e das condições político-institucionais dos sistemas municipais 
de ensino). 
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LAÉCIO ARAUJO COSTA 

Doutorando em Ciência da Computação na Universidade Federal da Bahia. Mestre em Ciência da 
Computação na Universidade Federal de Pernambuco (2014), especialista em Criptografia e 
Segurança em Redes pela Universidade Federal Fluminense (2006) e graduado em Ciência da 
Computação pela Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (2004). Atualmente é 
Professor Efetivo do colegiado de Informática no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, leciona disciplinas na área de 
Administração de Sistemas de Informação, Administração de Redes Linux, Instalação de Redes de 
Computadores, Montagem e Manutenção de Computadores e Arquitetura de Computadores. 

LAÍS DO NASCIMENTO SALVADOR 

Possui graduação em Bacharelado em Processamento de Dados pela Universidade Federal da 
Bahia (1990), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (1995) e 
doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (2001). Atualmente é 
professora associada do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal da 
Bahia. Tem experiência em Informática na Educação, Educação de Computação e Engenharia de 
Ontologias, atuando principalmente nos seguintes temas: integração de dados, anotação semântica, 
aprendizagem baseada em problemas e recuperação de informações. 

LUCIANA DILANE DOS SANTOS BARBOSA 

Graduada e Licenciada em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestranda do 
Programa de Ciências, Educação e Matemática da Universidade Federal de Pernambuco pólo 
Agreste, Especialista em Oncologia pelo IBPEX e em Neonatologia pela Agência de Cursos. Foi 
bolsista e voluntária do Pibic da Universidade Federal de Pernambuco. Docente do centro 
universitário UNIFAVIP/WYDEN, na qualidade de Preceptora de Estágios (Clínica Médica e 
cirúrgica, Pediatria,Neurologia, Ortopedia, Saúde Mental). Ministrou as disciplinas de Neonatologia 
e História da Enfermagem, Fundamentação do Processo de Cuidar I e II, Introdução ao Processo de 
Cuidar,Educação em Saúde, Enfermagem do Trabalho, Saúde do Trabalhador e História da 
Enfermagem. Atualmente leciona a disciplina de Enfermagem em oncologia. Docente de pós 
graduação pela Faculdade Integrada de Patos - CEPEM - AL - Oncologia, Terapia intensiva neonatal 
e pediátrica. Experiência na área de Enfermagem Oncológica,Neonatologia e cuidados 
perinatais,clínica médico-cirúrgica adulto e pediátrico. 

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). 

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). Graduada em 
Ciências Biológicas pela Universidade de Iguaçú (UNIG) (1990) e especialista em Biologia pela 
mesma universidade (1993). É docente de Biologia e pesquisadora no Ensino Médio pela 
Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC), com desenvolvimento e 
avaliação de produtos voltados à linha de pesquisa de inovações tecnológicas. Também atua como 
docente no Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos (EJA), pela Prefeitura Municipal de 
Nova Iguaçú, atuando no desenvolvimento de projetos envolvendo preservação e sustentabilidade 
através de recursos virtuais de aprendizagem. 
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MARLISE GELLER 

Possui Mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1995) e 
Doutorado em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004). 
Atualmente é professora adjunta da Universidade Luterana do Brasil, atuando no curso de 
Pedagogia e no PPGECIM (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática). 
Principais interesses de pesquisa envolvem: Informática na Educação, Educação a Distância, 
Formação continuada de professores, Educação Inclusiva, Tecnologias Assistivas e inclusão digital. 
Atuou como professora-pesquisadora da Universidade Aberta do Brasil no projeto de Formação 
Continuada de Professores em Tecnologias da Informação e Comunicação Acessíveis (2001-2012). 
Coordenadora do LEI - Laboratório de Estudos de Inclusão do PPGECIM. Líder do Grupo de 
Pesquisa cadastrado no CNPq: Ensino de Ciências e Matemática na perspectiva da Educação 
Inclusiva. 

NARA MARTINI BIGOLIN 

Graduada em Informática pela PUC (Pontifícia Universidade Católica)-RS, Mestre em Ciência da 
Computação pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Doutora em Inteligência 
Artificial pela Université Paris VI - Pierre et Marie Curie. Pesquisadora na UFSM/FW (Universidade 
Federal de Santa Maria - Campus Frederico Westphalen/RS) e graduanda em Filosofia. Em 2018 foi 
eleita Mulher Cidadã do RS na modalidade Educação pela Assembleia Legislativa do RS pelo 
trabalho desenvolvido no Movimento Meninas Olímpicas do Brasil. Faz parte da Ordem Nacional 
do Mérito Educativo desde 2018 (honraria recebida pela sua atuação na implantação da 
Computação na Educação Básica). Compõe a Comissão de Educação Básica e é Conselheira 
Suplente da SBC - Sociedade Brasileira de Computação. Foi homenageada pela Procuradoria da 
Mulher pelo protagonismo na luta pela desigualdade de gênero em Olimpíadas Científicas e, 
também, homenageada na principal Olimpíada de Matemática do Mundo, a IMO, em 2018, na 
Romênia. 

NICOLLE DOS SANTOS MONTEIRO 

Graduanda do curso de Meteorologia na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
Monitora bolsista da disciplina de Meteorologia Básica nos períodos de 2017.1 e 2017.2 e 
estagiária na empresa Climatempo - A StormGeo Company - (2019), localizada em São Paulo, com 
experiência em monitoramento de tempo severo, com identificação de ventanias, raios e 
tempestades. 

PATRÍCIA ORTIZ MONTEIRO 

Doutora em Ciências Ambientais (UNITAU). Especialista em Gestão Ambiental (USP). Especialista 
em Turismo e Meio Ambiente (SENAC/CEATEL). Especialista em Planejamento e Manejo de 
Unidades de Conservação (CATIE/Costa Rica). Engenheira Agrônoma. Atualmente é Professora 
Assistente Doutora vinculada ao Departamento de Gestão e Negócios (GEN) e Professora do 
Programa de Pós-graduação em Educação e Desenvolvimento Humano (PPGEDH) da Universidade 
de Taubaté. É docente de disciplinas dos cursos de graduação na modalidade a distância nas áreas 
de Gestão de Negócios e de Gestão de Recursos Naturais. Foi Coordenadora do Polo de Apoio 
Presencial de Ubatuba da EAD-UNITAU (2009-2012). Assumiu a Coordenação Geral do Programa 
de Educação a Distância da UNITAU, em 2012. É Diretora Executiva da Empresa de Pesquisa, 
Tecnologia e Serviços da UNITAU (EPTS). Trabalha há 19 anos com Educação Superior e há 9 anos 
com Educação a Distância. Apresenta experiência em implementação e gestão de programas, 
projetos, cursos e materiais didáticos. Tem experiência de 19 anos em consultorias, principalmente 
em Turismo e Meio Ambiente e de 14 anos em projetos socioambientais, em parceria com 
Unidades de Conservação especialmente em Programas de Interação Sócio-ambiental e Uso 
Público e em planejamentos e processos participativos. Participa de organizações não 
governamentais sócio ambientalistas desde 1987. Participa de grupos de pesquisa, entre eles, o 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Saberes e Práticas em Educação à Distância e 
o GT de Representações Sociais da ANPEPP. Atua nos temas: Educação, Educação a Distância, 
Educação Ambiental, Tecnologia de Informação e Comunicação, Representações Sociais, Unidades 
de Conservação, Turismo Sustentável, Ecoturismo, e Comunidades Tradicionais. 
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PAULO DE SÁ FILHO 

Doutorando em Educação, Mestre em Educação Profissional e Tecnológica, Pós-graduado em MBA 
Gestão Estratégica de Negócios; Metodologias e Gestão para a Educação a Distância; Gestão de 
Empresas Sucroalcooleiras; Processos Produtivos Criativos; Graduado em Administração de 
Empresas, Teologia e Pedagogia; Técnico em Contabilidade. Atualmente é Coordenador Técnico de 
Cursos no Núcleo Integrado de Educação a Distância do SESI/SENAI GO. 

PAULO ISAAC DE SOUZA CAMPOS 

Mestrando em Educação em ciências e Matemática- UFPE-CAA (inicio em 2018); Especialista em 
ginecologia e Obstetrícia- UNIFAVIP (2017), Especialista em Urgência e Emergência-CBPEX (2014), 
graduado em Enfermagem pelo Centro Universitário do Vale do Ipojuca UNIFAVIP/DeVry 
University, Brasil (2013). Docente e preceptor de estágios do curso de enfermagem do Centro 
Universitário do Vale do Ipojuca UNIFAVIP/Wyden, Brasil. Experiência na área de enfermagem, 
com ênfase em enfermagem médico-cirúrgica, pediatria, emergência e UTI 

PRISCILA DE ANDRADE BARROSO PEIXOTO 

Doutoranda e Mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro - UENF. É licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro - UENF. Possui experiência nas áreas de Educação e Linguística, especificamente nos 
seguintes temas: formação de professores; práticas pedagógicas; leitura, oralidade e escrita. 

RAYANE MAYARA DA SILVA SOUZA 

Ingressou no IFPB em 2017, esta no 3° ano cursando o curso técnico de informática integrado ao 
médio. Ministrou aulas de robótica no IFPB-Campus Santa Rita em 2018. Ministrou Oficina de 
Robótica na III SECITEC Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFPB Campus Santa Rita em 
2018. Participou do Projeto Imagens de um Passado Religioso 2018, Uso de robótica para auxiliar 
problemas educacionais emergentes no Município de Santa Rita 2018, Ataque dos meteoros: 
Astronomia jogando 2018 e Acompanhamento de Egressos: estratégias informatizadas 2019. 
Participa do projeto Robótica: mitigar os problemas educacionais nas escolas locais de Santa Rita - 
PB 2019. Apresentou trabalhos no CONAPESC 2019. 

REGINA CANDIDA FÜHR 

Pós-Doutorado em Educação (Ph.D) pela FCU - Florida Christian University – Flórida (2018). 
Doutorado em Teologia pela Escola Superior de Teologia – EST – São Leopoldo (2011). Mestrado 
em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – São Leopoldo (2002). 
Especialização em Currículo e Educação Crítica – Humanizadora pela Universidade do Vale dos 
Sinos – UNISINOS - São Leopoldo (2004). Latu Sensu MBA em Planejamento Educacional e Gestão 
pela Universidade Católica de Brasília – UCB (2014). Especialização em Psicopedagogia pela 
Universidade Feevale – Novo Hamburgo (1999). Licenciatura em Pedagogia (orientação e 
supervisão escolar) pela Universidade Feevale – Novo Hamburgo (1997). Bacharel em Teologia 
pela Escola de Espiritualidade Franciscana – ESTEF- Porto Alegre (1991). Atuou na gestão do 
Ensino Superior; docente em cursos de graduação e pós-graduação; orientadora das monografias 
de doutorado do Instituto de Educação Superior Latino Americano (IESLA); avaliadora do MEC; 
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, 2015). 
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ROBERTA FLÁVIA RIBEIRO ROLANDO VASCONCELLOS 

Graduada 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 docente 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, o uso das TIC no ensino de Biologia e 
na 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. 

ROSANA GIOVANNI PIRES 

Possui graduação em Tecnólogo em Processamento de Dados pela Universidade de Taubaté 
(1989), graduação em Matemática pela Universidade de Taubaté (1999) e mestrado em 
Engenharia Mecânica pela Universidade de Taubaté (2001). Atualmente é professor assistente III 
da Universidade de Taubaté. Tem experiência na área de Estatística e Matemática Aplicada. 
Membro da equipe de Educação a Distância da Universidade de Taubaté. 

ROSSELINI DINIZ BARBOSA RIBEIRO 

Doutoranda em Educação (UFG-2017), Mestra em Letras e Linguística (UFG - 2006). Especialista 
em Psicologia dos Processos Educativos (UFG - 2013) e em Psicopedagogia (FABEC/Brasil - 2010). 
Graduada em Letras com habilitação em Português-Francês (UFG - 2003) e Pedagogia (UVA/GO - 
2014). Atuou como professora e coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental na Rede 
Municipal de Educação de Goiânia (1993-2015) e orientadora de estudo de professores do 
município de Goiânia, no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC - 2014). 
Também atuou como docente na Faculdade Alves Faria (ALFA), ministrando as disciplinas de 
Técnicas de Leitura e Produção de Texto, Comunicação Empresarial e Organizacional e na 
Universidade Estadual Vale do Acaraú-Goiânia, ministrando disciplinas relacionadas ao processo 
de leitura e escrita, aos gêneros textuais no cotidiano escolar, alfabetização e letramento e à 
literatura infantil e brasileira. Atualmente é servidora efetiva do Instituto Federal de Goiás (IFG), 
na Diretoria de Educação a Distância e integrante do Kadjót, grupo interinstitucional de estudos e 
pesquisas sobre a relação entre as tecnologias e a educação e do GEaD, Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação a Distância, da UFG. 

SABRINA BAGETTI 

Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Especialista em 
Tecnologias da Informação aplicadas a educação- UAB/UFSM. Mestre em Educação pelo Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da mesma instituição. Tutora do curso de Licenciatura em 
Pedagogia UAB/UFSM. Doutoranda em Educação também pelo PPGE/UFSM. Linha de pesquisa: 
Práticas Escolares e Políticas Públicas (LP2). Colaboradora do Grupo de Pesquisa do CNPq: Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Educacionais em Rede (GEPETER). 

SANDRA ISAY SAAD 

Professora Adjunta da Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de 
Campina Grande desde 2018. É Doutora em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo e 
graduada e mestre em Meteorologia pela mesma Universidade. Trabalhou na Climatempo durante 
9 anos onde coordenou equipes de desenvolvedores e pesquisadores e desenvolveu soluções 
meteorológicas e ambientais para problemas atuais. Tem atuado nas seguintes linhas de pesquisa: 
Modelagem de Serviços Ecossistêmicos; impactos da mudança do uso da terra; modelos de 
previsão meteorológica; e impacto de mudança climática nos recursos hídricos. 
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SANDRA LÚCIA PACHECO DE ALMEIDA COSTA SOUZA 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - DCTA. Professora do Ensino Básico Técnico e 
Tecnológico (EBTT). RSC / Doutorado. Mestra em Gestão e Desenvolvimento Regional (UniTau). 
Pesquisadora no Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica (ITA). Especialista 
em Coordenação Pedagógica: Fundamentos e Práticas (UniTau). Especialista em Psicopedagogia 
(UniVap). Especialista em Pedagogia (UniVap). Aperfeiçoamento em Objetos Educacionais Digitais 
(LPECT - ITA). Aperfeiçoamento em Educação 4.0 (ForCon - ITA) 

SIDNEI RENATO SILVEIRA 

Graduado em Informática pela ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), Especialista e 
Administração e Planejamento para Docentes pela ULBRA, Especialista em Gestão Educacional 
pelo SENAC, Mestre e Doutor em Ciência da Computação pela UFRGS (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul). Atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação no 
campus de Frederico Westphalen - RS da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria). Suas áreas 
de interesse envolvem, principalmente: Educação a Distância, Inteligência Artificial, Jogos 
Educacionais Digitais, Formação Docente e Educação em Informática. 

THAIS TAINAN SANTOS DA SILVA 

Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no Centro 
Acadêmico do Agreste. Realiza pesquisas na área ambiental, com ênfase no desenvolvimento do 
semiárido. Tem interesse em temas relacionados a saneamento básico e ambiental, codigestão, e 
gestão ambiental. Mestranda em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Federal de 
Pernambuco no Centro Acadêmico do Agreste do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 
e Ambiental (PPGECAM). 

TIMÓTEO HOLANDA DA SILVA SOUSA 

Bacharel em Ciência da Computação pela Fundação Universidade Federal do Tocantins (2019). 
Atua como professor em Tecnologia da Informação autônomo. 

VILMAR DO NASCIMENTO ROCHA 

Possui graduação em Letras - Português e Inglês pela Universidade do Estado da Bahia e graduação 
em Administração pela Universidade de Santo Amaro. É especialista em Gestão Empresarial pela 
Faculdade Maurício de Nassau e Especialista em Ensino de Línguas Mediado Por Computador pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre em Letras: Cultura, Educação e Linguagens pela 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB, Campus Vitória da Conquista). Tem 
experiência em Administração, com ênfase na Gestão de Contratos, dos Requisitos Legais e em 
Projetos Socioambientais. No ensino de línguas, atua como Professor de Língua Portuguesa como 
idioma vernáculo e Língua Inglesa como língua adicional. Atualmente, estuda as representações 
didático-discursivas de alunos da EJA EAD e orienta trabalhos acerca da relação família-escola, 
sobre plataformas adaptativas e em literatura realista. 

VINICIUS GADIS RIBEIRO 

Possui graduação em Ciências Náuticas pelo Ministério da Marinha (1984), graduação em Ciência 
da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994), mestrado em 
Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1997) e doutorado em Ciência da 
Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005). Atualmente, é professor 
adjunto do Departamento Interdisciplinar do Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e pertence ao quadro permanente do PPGDesign da mesma universidade. Atuou no 
Mestrado em Design do Centro Universitário Ritter dos Reis, na área de concentração Design, 
Educação e Tecnologia. Coordenou o curso de Especialização em Tecnologias Aplicadas a Sistemas 
de Informação com Métodos Ágeis do UniRitter (2009-2011). Coordenou o Programa de Pós-
graduação em Design do Centro Universitário Ritter dos Reis (2011-2015), tendo sido 
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coordenador adjunto em 2017. Foi Coordenador Institucional do Programa Ciência sem Fronteiras 
no UniRitter (2011-2012). É consultor ad-hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul (FAPERGS), na área de Ciência da Computação. 

WAGNER ROBERTO HAUBENTHAL 

Graduado em Gestão da Tecnologia da Informação pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci 
(2019), Curso Básico de eletrônica - Sindicato dos trabalhadores Metalúrgicos - 1999; Curso 
Técnico em processamento de dados – Colégio Santa Catarina – 1998/2001; Curso: Preparatório 
para certificação Cisco CCNA 4 módulos – Fundação Bradesco Gravataí - 2003; Curso Servidores – 
Scopus São Paulo – 2005 – 40 horas; Curso: Servidores Dell – instalação, configuração e 
manutenção - Microlog Brasília – 2006 – 40 horas; Curso Dell Force 10 Switch, Power Connect 
Switch, Aruba Network, AeroHive, Dell Open Manager, Todas as gerações de servidores da Dell; 
Certicações Microsoft: Windows Vista, Windows Server 2008 Infraestrutura de Redes. (70-642), 
Windows Server 2008 Active Directory (70-640), Windows Server 2008, Application Platform (70-
643), Windows Server 2008 Server Administrator .(70-646), Windows Server 2008 Enterprise 
Administrator.(70-647); Certificação Cisco: CCNA – Routing and Switching (200-120). Analista de 
suporte de servidores, switchs , resolução de problemas relacionado a hardware, experiência com 
autoloader, storage e library. Especialista em servidores e redes; gestor de equipe tecnologia da 
informação e comunicação no Aeroporto Internacional Salgado Filho- POA. 

WARLEY LEITE FERNANDES 

Mestre em educação pela UFVJM, Pós-Graduação em redes de computadores e telecomunicações 
(UFMG) e Graduação em Ciências da Computação (UNINCOR). Atua como Técnico em Tecnologia 
da Informação no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Possui experiência na área 
de Ciência da Computação, com ênfase em redes de computadores. 
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