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Resumo:

Este artigo tem como objetivo a discussão de aspetos relacionados
com a aprendizagem colaborativa e as suas implicações na educação.
Partindo do pressuposto fundamental de que o conhecimento é
construído socialmente, na interação entre os atores do processo
pedagógico, apresentamos as práticas exitosas relativas a um projeto
que vem sendo desenvolvido numa escola de Educação Básica pública
brasileira. O projeto em questão apresenta o potencial de promover
uma aprendizagem mais ativa e participativa dos alunos, pois coloca
em foco o desenvolvimento das capacidades de interação,
colaboração, negociação, criação e resolução de problemas dos
alunos.
Relacionaremos a apresentação do relato de experiência à discussão
de conceitos como cultura participativa e aprendizagem colaborativa,
sendo objetivo principal deste trabalho é discutir a aprendizagem
colaborativa “na prática” e como os recursos midiáticos podem atuar
como espaço de interlocução entre alunos, professores e comunidade,
promovendo interação e colaboração.

Palavras-chave:

Cultura participativa, aprendizagem colaborativa, educação básica.

Abstract:

This article aims to discuss aspects related to collaborative learning and
its implications in education. Starting from the fundamental assumption
that knowledge is socially constructed, in the interaction between the
actors and the pedagogical process, we present the practices related to
a project developed in a Brazilian public basic education school. The
project in question enhances a more active and participatory learning of
students, as it focuses on the development of students' interaction,
collaboration, negotiation, creation and problem solving skills.
The presentation of the experience report will bring to the discussion,
beyond the concepts of participatory culture and collaborative learning
"in practice", the idea of how multimedia resources can act as a link
between students, teachers and community, promoting interaction and
collaboration.

Keywords:

Participative culture, collaborative learning, primary education.
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1. INTRODUÇÃO
No ano de 2014, a Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim situada na
Costeira do Pirajubaé, na cidade de Florianópolis, do Brasil, adotou uma nova
proposta de trabalho: o uso da metodologia de pesquisa com crianças na educação
básica. O projeto intitulado “Aprender a conhecer: pesquisar de corpo inteiro”,
organizado em conjunto com a equipe pedagógica, professores e comunidade escolar,
é uma iniciativa inovadora na Rede Municipal de Ensino da cidade de Florianópolis.
Esse projeto compreende a pesquisa como eixo orientador do trabalho pedagógico
e tem como principal objetivo instigar nas crianças e professores a busca do saber, a
partir da complementação e conversa entre as disciplinas, visando assim, superar a
fragmentação do conhecimento através da construção social de saberes. Durante o
trabalho de pesquisa – que se desenvolve ao longo do ano letivo – os sujeitos
discutem, refletem, negociam e questionam, criando um fluxo de aprendizagem
colaborativa.
Sendo assim, o trabalho de iniciação à pesquisa na escola básica tem como
objetivo criar novas formas de aprender e de ensinar, sendo a participação e a
interação das crianças e dos professores o ponto-chave para a construção do
conhecimento. Para além disso, o trabalho em projetos de pesquisa estimula a
curiosidade para fatos cotidianos, aguça o desenvolvimento de estratégias para
resolução de problemas, possibilita novas formas de aprendizado coletivo, o que
desenvolve as habilidades para o trabalho em equipe, bem como contribui para a
desmistificação do conceito de ciência. (Florianópolis, no prelo)
Referente à metodologia utilizada neste artigo, inicialmente foi realizada uma
pesquisa bibliográfica sobre os autores que dão sustentação teórica aos conceitos
discutidos. Para a apresentação do relato de experiência, foram revisados os diários
de pesquisa elaborados pela professora responsável pelo projeto e também, realizada
uma pesquisa documental com base em documentos, fotos e arquivos disponibilizados
pela professora e pela escola onde o projeto foi desenvolvido.
Optamos por apresentar o relato de experiência do projeto na primeira seção deste
artigo, para que o leitor possa se familiarizar com o mesmo, conhecendo assim, as
etapas em que se dividiu e as atividades realizadas pelos alunos, mediados pela
professora. Em seguida, busca-se problematizar o projeto apresentado discutindo os
conceitos

que

fundamentam

o

artigo:

cultura

participativa

e

aprendizagem

colaborativa.
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2. RELATO DE EXPERIÊNCIA
No início do ano letivo de 2015, a turma do quarto ano 42, surpreendeu a
professora com uma pergunta: “O que vamos pesquisar neste ano?”. A pergunta tinha
relação com a experiência piloto vivenciada pelos alunos em 2014, quando o projeto
de trabalho a partir de metodologia de pesquisa foi iniciado, na educação básica.
O primeiro passo foi criar uma “caixa de pesquisa”, na qual durante três semanas
as crianças deveriam inserir suas sugestões de temas, por meio de desenhos,
reportagens lidas, livros, textos, palavras ou até mesmo o objeto de pesquisa em si.
Ao fim desse período, foi combinado um dia para a abertura da caixa (pois até então
ninguém tinha permissão para abri-la) para verificação dos temas já sugeridos.
No dia escolhido para a revelação das sugestões de temas, verificou-se que 27
temas haviam sido indicados. Cabe destacar que no primeiro dia letivo, cada criança
tinha recebido um caderno de pesquisa, no qual deveria registrar informações que
julgasse importantes.
Com a listagem feita, os alunos pesquisaram sobre os temas que mais lhe
despertavam interesse. Para a realização da pesquisa, foram utilizados espaços como
a biblioteca e a sala informatizada da escola, além de livros e reportagens trazidas
pelas crianças para a sala de aula. Conforme a pesquisa sobre os temas ia se
desenvolvendo e os alunos se interessavam por algum assunto específico, iniciava-se
um processo de campanha pela escola: com algumas informações coletadas, os
alunos elaboravam cartazes e colavam pelas paredes da instituição, com o objetivo de
convencer os demais colegas da turma que um assunto era mais interessante do que
outro e por isso, deveria ser o tema da pesquisa do ano.
Para que a turma conhecesse melhor as possibilidades de assuntos a serem
pesquisados, organizou-se um debate onde os representantes de cada tema iriam
expor argumentos aos colegas, buscando convencer a turma a escolher a sua
temática. Após a exposição de todos os argumentos foi realizada uma votação secreta
e dentre os 27 temas escolhidos, o mais votado foi o tema “cães”. Como argumentos
expostos pelas comissões de defesa do tema “cães” estavam o grande número de
animais abandonados pelas ruas da cidade de Florianópolis, especialmente no bairro
onde está localizada a escola e também, a curiosidade em saber mais sobre o “melhor
amigo do Homem”.
Entretanto, mesmo com o tema já definido, a turma encontrou um obstáculo: os
alunos questionaram como seria realizada a socialização da pesquisa, visto que
segundo eles, uma pesquisa para ser significativa precisa ser compartilhada e
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comunicada, não servindo apenas para um trabalho que permaneça entre as paredes
da escola.
Após o obstáculo encontrado, um aluno sugeriu que se criasse um perfil no
Facebook para a divulgação da pesquisa da turma, a partir dessa sugestão surgiu
outra opção, a de criar um blog para o projeto. Assim, a turma ficou com duas
sugestões para a divulgação da pesquisa, um perfil no Facebook ou um blog. Como a
turma estava dividida, os alunos decidiram seguir a mesma estratégia que utilizaram
na escolha do tema: pensar em argumentos para defender a sua opção de divulgação
e em seguida, após o debate dos argumentos, realizarem uma votação. Os
argumentos foram gravados em vídeo, divulgados e assistidos pelos alunos da
instituição e posteriormente, foi realizada uma votação na qual a opção mais votada foi
pela criação de um perfil no Facebook. Surgia assim o perfil “EBM Adotiva Cães”.
Com o tema já definido, chegou a hora de formular os problemas da pesquisa.
Cada aluno ganhou uma folha A4, na qual poderia registrar todas as dúvidas e
curiosidades que tinha com relação aos cães. Após realizarem o registro, todas as
perguntas foram lidas pelas crianças e elas elaboraram uma listagem de perguntas,
com 74 questionamentos diferentes.
A partir da organização da lista de perguntas, a pesquisa iniciou a sua segunda
etapa, a fundamentação teórica, na qual foram utilizados livros, revistas, sites, vídeos
e palestras com especialistas sobre o assunto. Semanalmente as crianças
frequentavam a sala informatizada e a biblioteca da escola em busca de respostas.
Em duplas, ficavam responsáveis por algumas perguntas e as respostas encontradas
eram registradas no caderno de pesquisa. Além disso, as crianças realizavam
pesquisas em casa e traziam para a sala de aula as suas descobertas para
compartilhar com os seus colegas e discutir sobre o que havia sido pesquisado.
O processo de busca por respostas durou dois meses e assim que todas as
perguntas foram respondidas, iniciou-se a organização desse material e desta forma,
semanalmente, as crianças frequentariam a sala informatizada com o objetivo de
digitar todas as respostas, para no final ser elaborado um livro com todas as perguntas
e respostas. Mas surgiu outro obstáculo: como otimizar o tempo de digitação, escrever
ao mesmo tempo que o colega, no mesmo documento, e ainda suprir a necessidade
que algumas crianças encontraram em continuar a digitação fora do ambiente escolar?
Alguns alunos sugeriram digitar as respostas em casa ou na escola e salvar numa
pendrive. Porém, como nem todas as crianças tinham pendrive, a professora
apresentou o Google Docs, uma ferramenta que possibilita a escrita conjunta e o
acesso aos arquivos a partir de qualquer computador. Dessa maneira, todas as
perguntas e respostas foram escritas e organizadas através do Google Docs, dando
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origem ao livro intitulado, pelos alunos, de “Tudo o que você gostaria de saber sobre
cães”.
Além do livro de perguntas e respostas sobre cães, a turma elaborou outros quatro
livros durante o ano letivo: um livro de notícias sobre cães (onde armazenavam todas
as notícias de jornais, revistas, folders e reportagens sobre cães); um livro sobre a
história de seus cães; um álbum de fotos com momentos do projeto e o livro das
etapas, no qual contam cada passo da pesquisa. Tanto o livro de perguntas e
respostas como o livro das etapas foram digitados e organizados através do Google
Docs.
A organização do método de pesquisa perpassou todas as etapas do projeto, visto
que a organização dos passos que responderam às questões levantadas pelas
crianças era semanalmente retomada e repensada pelas mesmas, assim, a partir das
descobertas e experiências vividas surgiam novas possibilidades e diferentes
situações de aprendizagem. A criação de estratégias de organização dos
conhecimentos e o tratamento das informações foram negociadas pelas crianças em
conjunto com a turma, que assim construíram coletivamente o conhecimento.
Uma prova das inúmeras negociações e reorganizações do método de pesquisa
foi o contato estabelecido com especialistas no assunto, pois a cada nova
possibilidade de parceria, os alunos elaboravam uma carta coletiva para o especialista
em questão. Nessa carta as crianças apresentavam a pesquisa, os objetivos e os
métodos utilizados, bem como os argumentos sobre a importância da contribuição do
convidado para o projeto. A partir de negociações e definições de estratégias foi
decidido que a pesquisa teria um cofre no qual seriam depositadas moedas durante
todo o ano letivo, para que no final deste, toda a quantia arrecadada fosse doada para
uma protetora independente de animais.
Com o passar dos meses, as crianças perceberam que, ainda que juntassem
moedas o ano, não conseguiriam arrecadar uma quantidade muito grande de dinheiro.
Surgiu então, outra estratégia, a criação de uma rifa para aumentar a arrecadação. E
para a realização da rifa, as crianças entraram em contacto, através do Facebook,
com diversas empresas em busca de uma parceria, que resultasse na doação de
algum prêmio, por parte da empresa, para a rifa. Tamanho foi o envolvimento da turma
que, em apenas uma semana, as crianças conseguiram três grandes cestas com
prêmios.
Em setembro do mesmo ano, a pesquisa sobre cães foi selecionada para
participar na I Feira Municipal de Ciências, que contemplava diferentes projetos na
área de Ciências e Matemática das instituições de ensino da Rede Municipal de
Florianópolis. A riqueza e a importância do estudo foram ressaltadas pelos
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organizadores do evento, que conferiram aos alunos a premiação de destaque da
feira. A partir da socialização da pesquisa sobre cães na I Feira Municipal de Ciências,
o trabalho ganhou visibilidade nas mídia impressas e digitais, que o projeto saiu
divulgado num jornal da cidade, no site da Prefeitura de Florianópolis e no site da
Secretaria Municipal de Educação.
Levando em consideração que o tema de pesquisa escolhido pelas crianças
emergiu de uma curiosidade e de um problema social, percebido pela comunidade, as
crianças iniciaram uma campanha sobre a importância da adoção e da castração dos
animais. Neste sentido, foram elaborados uma logomarca e um slogan, votados pela
comunidade, através do Facebook. Assim, a logomarca e o slogan escolhidos
estampariam a camiseta da Feira de Ciências da escola do ano de 2015.
Para o dia da Feira de Ciências da escola, as crianças organizaram diferentes
materiais como cartazes, folders informativos, música para a campanha, adesivos e
ímãs de geladeira com a logomarca e o slogan. Além de pontos de venda da rifa
espalhados pela escola, no qual cada ponto de venda foi estrategicamente pensado e
negociado entre as crianças, estando eles na entrada da escola, ao lado do caixa da
lanchonete, no stand e nos corredores próximos às escadas. Assim como a
socialização da pesquisa na feira da escola, também, a venda da rifa foi muito
elogiada por todos os visitantes.
Apesar da socialização da pesquisa na Feira de Ciências da escola marcar o
encerramento do trabalho de pesquisa sobre o tema “cães”, este trabalho não
encerrou com o evento. Após a exposição, as crianças realizaram um balanço da
pesquisa e da socialização para a comunidade escolar. O balanço geral foi gravado
em vídeo através do celular e compartilhado no Facebook da pesquisa. Além disso, as
crianças continuaram em conversas com a protetora independente de animais e com a
campanha de adoção e castração.
3. CULTURA PARTICIPATIVA: APRENDENDO COLETIVAMENTE
“Qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na
cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia da mutação contemporânea da
relação com o saber.” (Lévy, 1999, p. 157). A velocidade com que os saberes surgem
e se renovam, em todas as áreas do conhecimento, é cada vez maior e hoje,
professores e alunos, estão em constante compartihamento, aprendendo juntos,
trocando saberes e produzindo conhecimentos.
Certamente, tal se deve ao avanço das tecnologias digitais de informação e
comunicação, que mudaram significativamente a nossa forma de interagir e
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compreender o mundo. Ao alterar as formas de entretenimento, educação, lazer,
divulgação de informações e outros, estamos alterando potencialmente todas as
esferas da sociedade e também, o modo como hoje é entendida a cultura. Uma nova
cultura se forma assim, a “cibercultura” ou cultura digital. De acordo com Rüdiger
(2013), a cibercultura seria explicada historicamente “pela convergência do
pensamento cibernético e da informática da comunicação, que aquele pensar
agenciou intelectualmente, os esquemas de cultura popular que se articulam desde
bom tempo de acordo com o que foi chamado de indústria cultural por Theodor
Adorno” (Rüdiger, 2013, p. 10).
Potencializadas pelos recursos computacionais, as mídia vêm mudando o espaço
escolar, no qual é agora preciso operacionalizar as mudanças que vêm ocorrendo e
organizar a nova forma de trabalhar com essas inovações. Os recursos e as
estratégias pedagógicas estão em plena adaptação a esse novo contexto e a
interação e o compartihamento tornam-se, cada vez mais, palavras-chave no processo
de produção do conhecimento. Os estudos da cibercultura englobam todas as ações
de produção, aplicação e expansão de dados no ciberespaço e também fora dele,
afinal mesmo as ações realizadas em outros espaços passam, em algum momento,
por ele. Em outras palavras, o ciberespaço não deve ser visto como um universo
paralelo, nem como uma extensão, mas sim como parte de nossa realidade.
Neste artigo apresentamos o relato de uma experiência bem sucedida numa escola
pública de Educação Básica. No projeto desenvolvido nesta escola, as pesquisas,
tarefas e atividades desenvolvidas pelo grupo de alunos do 4º ano, orientados pela
professora, tinham como tônica principal o compartilhamento, tão comum na
cibercultura, mas muitas vezes esquecido no dia a dia da sala de aula. Essa
consciência do “compartilhar”, do “tornar comum” e “acessível” ao outro, remete a
nossa reflexão para a questão da ‘aprendizagem colaborativa’.
O aluno de hoje não quer apenas consumir informação, não quer receber
conteúdos de forma passiva, muito pelo contrário, ele quer produzir conhecimento.
Estamos na cultura participativa, que de acordo com Jenkins (2008), trata-se de um
fenômeno no qual há criação e compartilhamento de conteúdos, motivados pela
crença de que suas contribuições importam para os outros.
As características da aprendizagem colaborativa enfatizam a autonomia do aluno,
ao mesmo tempo, que valorizam a construção coletiva do saber. Ou seja, cada um na
sua singularidade pode contribuir com o crescimento de todos, promovendo reflexões
e questionamentos compartilhados por todos.
Percebe-se no projeto “Cães” que o fluxo de coletividade esteve presente no
primeiro dia de aula, quando os alunos, por já terem participado no projeto
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experimental no ano anterior, chegaram à escola com a pergunta “o que vamos
pesquisar?” e perpassou cada etapa do projeto. O caderno de pesquisa, o livro de
perguntas e respostas, as palestras, as cartas, os cartazes, os folhetos, os eventos,
bem como a Feira de Ciências e as apresentações para familiares, professores e
colegas, além de serem formas de compartilhamento, parecem estar carregadas de
sentido para os alunos, provocando mais desejos pelo estudo, mais motivação para
novas descobertas e um maior orgulho pela atividade que vem sendo realizada.
O ponto marcante do processo é o interesse comum pelo tema, a vontade de
realizar conexões, estabelecer relações, de contribuir, de fazer parte do grupo e de
contribuir para o coletivo através do compartilhamento de novos saberes. É nesse
lugar, que Gee e Hayes (2011) chamam de “espaço de afinidades apaixonadas”, que
pessoas se organizam, no mundo real e/ou por meio da internet (ou de um mundo
virtual) para aprender alguma coisa ligada a um empreendimento, uma paixão ou um
interesse compartilhado.
Além de reunirem um grupo com interesses comuns de forma presencial, o fato
de serem utilizadas mídia não digitais, aproxima o projeto da realidade de muitas
escolas espalhadas pelo mundo, podendo tornar-se fonte de inspiração e dar sentido a
outras iniciativas que “morrem” em função da impossibilidade de uso de recursos
tecnológicos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo relatamos a experiência vivida numa escola pública brasileira, na qual
foi desenvolvido um projeto voltado para a aprendizagem ativa e colaborativa dos
alunos. Os professores e a equipe pedagógica se uniram para construir um projeto
que instigasse os alunos à pesquisa, enfatizando a aprendizagem colaborativa e a
participação ativa dos estudantes.
Percebe-se no projeto apresentado que a preocupação de toda a equipe
pedagógica da escola, principalmente da professora responsável pela turma, que foi
apresentada no relato de experiência, foi estabelecer um processo de aprendizagem
colaborativa em todas as atividades desenvolvidas pelos alunos. Desde os primeiros
questionamentos, até à definição do tema de pesquisa, passando pelas dúvidas de
quais recursos atenderiam às necessidades do projeto e à divisão de tarefas, tudo foi
negociado, construído de forma coletiva. Todos os estudantes participavam nas
decisões ativamente, expondo as suas opiniões, ouvindo as opiniões dos colegas e
decidindo, em conjunto, pela melhor ideia ou a melhor solução para as dificuldades
que se apresentavam.
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As estratégias didáticas organizadas pela professora combinaram as mídia
tradicionais, já esquecidas em muitas escolas, às mídias digitais, cujo uso foi uma
demanda dos próprios alunos. Tal enriqueceu o projeto, fazendo com que os alunos
refletissem sobre quais as suas necessidades, quais as mídias disponíveis e como
poderiam relacionar as duas coisas para tirar o melhor proveito das tecnologias e suas
funcionalidades no atendimento às demandas do conhecimento que eles próprios
estavam construindo.
O “espaço de afinidades apaixonadas” como citam Gee e Hayes (2011) foi sendo
construído de forma espontânea pelos alunos, que com a mediação da professora,
constituíram uma rede de colaboração, presencial e virtual, em que todos
participavam, publicavam, questionavam e socializavam, promovendo a cultura
participativa de que tratamos neste artigo e construindo uma aprendizagem
colaborativa,

processo

tão

importante

e

necessário

nas

escolas

na

contemporaneidade.
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Resumo:

O Projeto de Iniciação Docente – Mídia-Educação nas Escolas das
Ilhas de Guaraqueçaba – Universidade Federal do Paraná - Litoral,
Brasil, encerrado em 2014, deixou um legado de produção de curtasmetragens sobre as lendas locais das ilhas. Com a participação de
estudantes de Linguagem e Comunicação e de Licenciatura em Artes
da universidade, junto aos estudantes de ensino médio do Colégio
Estadual Ilha das Peças e Colégio Estadual Ilha Rasa, foi dada forma
imagética (documental e ficcional) às lendas locais. As principais
adaptações foram das lendas do Pé de Guanandi com o Colégio
Estadual Ilha Rasa, e A Mulher de Branco com o Colégio Estadual Ilha
das Peças, ambos de Guaraqueçaba, litoral do Paraná. Este artigo se
empenha em descrever as condições de produção desta adaptação,
assim como apontar algumas ocorrências sígnicas deste processo
como os tipos de signos (índices, ícones e símbolos) e refletir sobre a
constituição e a ressignificação do mito da mulher de branco nas
comunidades.

Palavras-chave:

Mito, comunidade, mídia-educação, semiótica.

Abstract:

The Project Initiation Teacher - Media-Education in Schools of
Guaraqueçaba Islands – Universidade Federal do Paraná - Litoral,
ended in 2014, left a short film production legacy on local legends of the
islands. With the participation of students and Language
Communication and Bachelor of Arts odf University, next to the high
school students of the State School Isle of parts and Rasa Island State
School, it was given imagery form (documentary and fictional) local
legends. The main changes were the Bride Guanandi foot of legends
with the State College Rasa Island, and The Woman in White with the
State College Isle of parts, both of Guaraqueçaba, Paraná coast. This
article endeavors to describe the conditions of production of this
adaptation, as well as point out some instances of this signifying
process as the types of signs (indexes, icons and symbols) and reflect
on the constitution and the reinterpretation of the myth of woman whites
of communities.

Keywords:

Myth, community, media education, semiotics.

24

1. INTRODUÇÃO
Quando foi concebido o Projeto Mídia-Educação nas Escolas das Ilhas de
Guaraqueçaba, da Universidade Federal do Paraná/Setor Litoral/Brasil, já se tinha em
vista uma demanda local de comunicação e um interesse grupal por conhecer e
compreender a lógica e os costumes dos habitantes das ilhas de Guaraqueçaba-PR.
Já haviam sido feitas várias visitas aos locais, estabelecidos laços acadêmicos com as
escolas em muitas rodas de conversa com professores e alunos. Além da aventura de
atravessar a baía de Paranaguá num bote de capacidade para seis pessoas, a mercê
das intempéries climáticas, o grupo de bolsistas selecionados para compor a equipe já
possuía algumas afinidades: o prazer de desbravar lugares desconhecidos e a
simplicidade de pôr os pés na água e no lodo quando fosse preciso.
Inicialmente o grupo passou um semestre lendo, pesquisando e discutindo a
fortuna crítica sobre mídia-educação, realizando visitas semanais nas escolas das
ilhas, dividindo-se em atividades de observação, descrição, relatos e apresentações
de propostas de trabalho. Optou-se por se aproximar de professores de diferentes
disciplinas, conforme seus próprios interesses de interlocução. Assim, o projeto
coligou-se a professores das disciplinas de Língua Portuguesa, Artes, Ciências,
Geografia, História e Educação Física, do ensino fundamental matutino e médio
noturno de ambas as escolas – Ilha das Peças e Ilha Rasa.
O trabalho consistia em três frentes: realizar assessoria de comunicação nas
escolas, criando imagens e representações destes estabelecimentos em relação à
rede de ensino pública estadual e à Universidade Federal do Paraná; agregar-se a
alguns professores e turmas, de tal forma que os bolsistas pudessem realizar
atividades de assessoria midiática às tarefas práticas das disciplinas, a partir de
exercícios de reportagem impressa, fotográfica, audiovisual e virtual, num tom de
cobertura jornalística constante.
Foi neste ínterim de prestação de assessoria midiática em algumas atividades
disciplinares que surgiu a idéia de adaptar as narrativas e lendas das ilhas, que já
vinham sendo abordadas e exploradas junto às disciplinas de Língua Portuguesa,
Artes e Geografia, decorrente de um trabalho interdisciplinar que as escolas vinham
desenvolvendo. Tudo começou a partir da releitura de um calendário artesanal da Ilha
das Peças, concebido e ilustrado genuinamente pelo artista local Renato Pereira, fonte
informativa principal da parte documental dos filmes. Da leitura e discussão dos
pequenos argumentos sobre as lendas dispostas nos meses do calendário deu-se
início ao processo de roteirização da produção audiovisual de duas lendas: a Mulher
de Branco, da Ilha das Peças, e a Noiva do Pé de Guanandi, da Ilha Rasa.
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Partilhava-se, desde o princípio, de uma concepção de alfabetização midiática,
conforme a de Guillermo Orozco:
“Entendendo “alfabetização” não apenas a partir da concepção ingênua da
linguagem ou no sentido tradicional da leitura, mas uma alfabetização como a
concebia Paulo Freire. A partir do entendimento da sequência dos movimentos
de câmera, das ênfases em uma tomada - de baixo para cima, de cima para
baixo -, da compreensão da linguagem da representação, pode-se perceber
como é possível manipular com esse meio.” (Orozco, 2005)

Levando em conta que o vídeo-experimental pode ser encarado simultaneamente
como processo e produto da mídia-educação, foi decidido que na sua confecção
seriam levados em conta os elementos estruturais da narrativa como enredo,
personagens, tempo e espaço, numa perspectiva semiótica, de tal forma a possibilitar
exercícios analíticos sobre o filme, destacando as ocorrências sígnicas que
sintetizassem o processo de transposição de linguagens: narrativa oral para produção
audiovisual.
2. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E PROPOSIÇÕES SOBRE O MITO
A partir de relatos orais de membros de diferentes faixas etárias das comunidades
tradicionais, coletados entre os meses de fevereiro/março de 2012, geraram-se
roteiros para ficcionalização e documentação em vídeo das narrativas míticas. Pela
primeira vez, na história das comunidades, foram criadas imagens que pudessem dar
forma e visibilidade às lendas, calcificando-as de vez na cultura local, dando-lhes um
caráter de permanência, ressignificada. A integração das TIC na escola, em todos os
seus níveis, fez-se necessária e fundamental porque estas técnicas já estão presentes
na vida de todas as crianças e adolescentes e funcionam – de modo desigual, real ou
virtual – como agências de socialização, concorrendo com a escola e a família.
Considera-se esta integração, na perspectiva da mídia-educação, em suas duas
dimensões inseparáveis: objeto de estudo e ferramenta pedagógica, ou seja, como
educação para as mídias, com as mídias, sobre as mídias e pelas mídias. (Beloni &
Bevort, 2009)
Após a finalização da edição, os curtas-metragens, de cerca de 10min, foram
exibidos para ambas as comunidades escolares, o que gerou mais uma etapa do
trabalho, que era o de propiciar estudos de recepção. Uma série de argumentos surgiu
para reforçar a pertinência do mito e os seus previsíveis deslizamentos de sentidos. A
confluência dos repertórios dos diversos sujeitos envolvidos no processo – estudantes,
professores e membros da comunidade de Ilha Rasa e de Ilha das Peças, assim como
do coordenador do projeto e dos licenciandos da Universidade Federal do Paraná
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Litoral – contribuiu para o esclarecimento sobre mitologias modernas e os processos
de midiatização que as mantêm. Seria um tanto difuso encontrar uma definição
unificada de mito que pudesse ser adotada por todos os pesquisadores, considerando
a abrangência das áreas de humanidades. São muitos os campos do conhecimento
que postulam sobre o mito, desde a antropologia cultural e social até a filosofia
clássica, a psicanálise e a semiologia lingüística. Genericamente, poder-se-ia
considerar o mito como uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser
abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e complementares. O mito conta
uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar num tempo primordial. É
sempre a narração de uma criação, descreve-se como coisa produzida, como
começou a existir. (Eliade, 1989)
Com essa diversidade epistemológica, é possível compreender por que muito se
dilui e se funde o que se considera e o que se distingue história de mito, por exemplo,
como a história grega e a mitologia grega, nas narrativas épicas de A Ilíada e A
Odisséia, de Homero. Nestes registros, muito se confunde o que foi registro histórico e
o que era mito da antiguidade clássica. Assim como em Língua Portuguesa, Luis de
Camões produziu Os Lusíadas, que também fundia história de Portugal com paródias
mitológicas gregas.
“Uma teoria do mito está carregada de dificuldades desde o início, o mito é não
teórico em seu próprio sentido e essência. Ele desafia e enfrenta as nossas
categorias fundamentais de pensamento. Sua lógica – se é que tem alguma
lógica – não pode ser mediada por nenhuma de nossas concepções de verdade
empírica ou científica. Mas a filosofia nunca poderia admitir uma tal bifurcação.”
(Cassirer,1994)

A primeira narrativa que foi adaptada pelo grupo de bolsistas na escola foi a da
Ilha Rasa, a Lenda do Pé de Guanandi. O Guánandi (Collophyllum Brasilienis) é a
planta de terra baixa que serve para alimentação dos beija-flores. A lenda do Pé de
Guanandi consiste na história de uma mulher que dá à luz um bebê natimorto, que é
enterrado pelo marido na base do pé do Guanandi, na trilha entre a comunidade da
Ponta do Lanço e Almeida, na Ilha Rasa. Após algum tempo, essa mulher passa a
sonhar e a delirar com o bebê, de que ele estaria virado na cova. Um dia ela convence
o marido a ir até o local para desenterrar o bebê, e lá eles constatam que ele
realmente estava virado. Tempos depois, alguns moradores da Ilha Rasa passam a
ver a mulher, feita uma aparição. Esta aparição é geralmente noturna e amedronta
quem por ali passa que, além de ver um espectro de uma mulher vestida de branco
(talvez de noiva), ainda escuta um choro de bebê.
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Figura 1 – Tomada da Noiva do Pé de Guanandi.

Para a realização da adaptação audiovisual, as imagens foram captadas à luz do
dia, não foi possível em nenhum dos filmes, realizar cenas externas noturnas, pela
falta de equipamento de iluminação apropriados. Nos efeitos de edição, todas as
sequências com as mulheres de branco foram passadas para um filtro em negativo,
para conotar o turno da noite, realçar a obscuridade e o mistério dos respectivos
momentos. Ainda em relação aos after effects, priorizou-se a gravação de ângulos e
tomadas trêmulas, para reforçar a ideia de aparição de imagem imprecisa, proveniente
de relatos duvidosos. Em certos momentos, criou-se o efeito de sentido às mulheres
de branco como se estivessem levitando sobre o caminho.
Já a história da Mulher de Branco, da Ilha das Peças, tem um enredo parecido,
com a diferença de que a mulher teria matado propositalmente o seu bebê, depois se
arrepende e, por isso, perambula pelo campo de futebol à noite, atrás dele. Houve
requintes de crueldade no modus operandi do crime da mulher de branco. A diferença
entre essa e a primeira é que desta vez ela mata o próprio filho, a outra apenas o
enterra vivo por engano.
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Figura 2 – Representação icônica do bebê assassinado.

Foi preciso recorrer a uma boneca em ambas as histórias, de certa forma para
conotar a motivação icônica bebê/boneca, de tal forma que se evitassem as tomadas
muito próximas em hipercloses, para não evidenciar o dispositivo brinquedo, como a
combinação entre pescoço e cabeça, marcados pela divisória entre duas peças.
Mesmo que a caracterização exigisse que um dos bebês estivesse ensanguentado,
não foi mostrado esse detalhe nas imagens editadas. Apenas grifaram-se os gestos
das mãos da mãe, quando esfaqueia o bebê, para sugerir efeitos fragmentários que
dificultassem a identificação. Procurou-se, também, não mostrar explicitamente quem
agia com a faca, para preservar a ideia de uma identidade não confirmada da mulher.
Qualquer outra mulher na ilha, que tivesse seu filho morto por alguma doença ou
por outra circunstância, era tida como a mulher de branco, a que rejeitava o filho e
depois se punia pela culpa, assombrando a comunidade.
O mito das mulheres de branco reforça o temor e a disciplina a que os adultos
pretendem inculcar nas crianças. A figura da mulher de branco conota uma espécie de
superego, controle da comunidade. Enuncia-se como proibido passar à noite pela
trilha entre Ponta do Lanço e Almeida, na Ilha Rasa, porque lá se pode ouvir a criança
chorar, e todos temem a assombração. Já a mulher de branco da Ilha das Peças
atemoriza os homens que jogam futebol noturno, sua aparição é a partir de um
pequeno vestígio de fumaça que sai de um buraco. Ouve-se ela gritando, clamando,
procurando pelo filho assassinado.
As versões videográficas destas narrativas tiveram seus roteiros embasados nas
declarações de moradores que serviram de ganchos informativos para intercalar com
pequenas digressões ficcionais. Isto envolveu o trabalho de produção dos estudantes
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para compor perfil de personagens, escolher figurino, montar cenografia, realizar
maquiagem e, essencialmente, gravar e dirigir as cenas.
A partir da concepção da subscrição da memória coletiva sobre as lendas e
histórias que fazem parte da cultura caiçara, e na perspectiva da mídia-educação,
foram coletados diversos testemunhos sobre a Lenda do Pé de Guanandi e da Mulher
de Branco, em material audiovisual gravado em memória HD. Vale reforçar que aqui
se vislumbra a Mídia-Educação centrada em três dimensões: a de objeto de estudo e
análise, no qual se aprimora a leitura crítica da mídia; a de recurso pedagógico,
reforçando-a como instrumento a ser utilizado no processo de aprendizagem; e
enquanto forma de expressão, favorecendo o protagonismo do estudante nas mídias
utilizadas.
Após decupagem, transcrição e análise dos relatos, procedeu-se à elaboração de
um roteiro de curta-metragem que mesclasse tanto elementos ficcionais quanto
documentais. Dos aspectos documentais, foram preservados os relatos reais dos
membros da comunidade, e a partir deles, o grupo criou/produziu as imagens
ficcionais das aparições narradas e descritas na lenda.
“O desafio do projeto é o de criar um ambiente comunicativo capaz de permitir
aos integrantes de uma comunidade local e territorializada partilhar as
informações concernentes a vida cotidiana.” (...) “Essas mensagens
testemunham a necessidade que os integrantes de um bairro têm de partilhar
uma
memória
comum
e
de
se
comunicarem.”
(Casalegno,2006)

O trabalho de experimentação audiovisual teve por intérpretes e produtores os
próprios estudantes do Ensino Médio, auxiliados pelo docente e graduandos da
Universidade Federal do Paraná. Na confecção do roteiro, optou-se por intercalar os
relatos com imagens ficcionais, que permitissem ao espectador compartilhar do que
seria uma aparição e/ou assombração, utilizando recursos específicos de edição como
fade in e fade out, filtros de cor e efeitos de áudio.
A imagem da mulher de branco foi captada a partir de ângulos diversos, fechados
e circulares, facilitando a visão fragmentada, nebulosa e enuviada, próximas do que
para o imaginário do grupo pudesse sintetizar a ideia de aparição e assombração.

30

Figura 3 – Mulher de Branco e o bebê morto.

A Mulher de Branco, da segunda narrativa, foi mostrada mais explicitamente com
investimentos em semblantes, sombras e silhuetas, assim como leves close-ups de
seu perfil. A atriz favoreceu a experiência, porque conseguiu incorporar a personagem
com mais seriedade. Sua aparição no campo de futebol consistia num breve
atravessar da quadra, que culminava num posicionamento de joelhos diante do bebê
encontrado atrás da goleira. Depois de editado o filme, passou-se à última etapa do
trabalho que era o de exibi-lo à comunidade, a fim de observar e registrar índices
sobre sua audiência. Reuniram-se, depois de tudo, as impressões do pré e pósprodução, com o respaldo teórico sobre as mitologias narrativas, conforme as
considerações do semiólogo Roland Barthes, calcadas nas concepções de
comunidade e memória de Federico Casalegno, assim como das diferentes
concepções de mito que vão da Antropologia à Psicanálise, tudo sob os pressupostos
da mídia-educação.
“O mito é um sistema ideográfico puro no qual as formas ainda são motivadas
pelo conceito que representam sem, no entanto, cobrir a totalidade
representativa desse conceito. E assim como historicamente, o ideograma foi
pouco a pouco abandonando o conceito para se associar ao som, tornando-se,
portanto cada vez mais imotivado, assim a usura de um mito se reconhece pelo
que há de arbitrário na sua significação: Molière inteiro num colarinho de
médico.” (Barthes, 2007)

Analisa-se, permanentemente, não só os produtos realizados com os estudantes
nas escolas, mas principalmente o processo todo que vai do esclarecimento acerca do
fenômeno da midiatização, passando pela análise dos conteúdos e mensagens,
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culminando na crítica do próprio produto midiático desenvolvido. Nesse sentido,
acredita-se que se está modificando a capacidade de percepção, principalmente das
gerações mais jovens, e também se modifica a capacidade de todos em construir
conhecimento através de diferentes linguagens, não somente a linguagem oral e
escrita, mas também a linguagem visual e digital. Evidencia-se, portanto, a concepção
de mediação pedagógica, postulada por Orozco, para o qual:
“É muito importante porque seguimos em contato mental com os meios de
comunicação mesmo quando acaba o contato físico com os mesmos. Daí que,
se estamos em contato mental com os meios e as crianças também estão - o
que está provado, uma vez que as crianças falam e trocam significados acerca
do que viram e escutaram no dia anterior -, se enfim, as crianças estão em
contato, estão reproduzindo significados, o professor pode intervir.” (Orozco,
2005)

Os curtas-metragens gravados com os estudantes do Colégio Estadual de Ilha
Rasa e do Colégio Estadual da Ilha das Peças, através de uma proposta inclusiva,
favoreceram também a reflexão sobre a memória virtual da comunidade. Já que agora
se pode dizer (e ter) registros reais (ficcionais) sobre as lendas nos arquivos da
escola. Se até então só havia os enunciados orais sobre o assunto, agora as
comunidades e as escolas já têm registros imagéticos sobre as lendas que, mesmo
possuindo elementos ficcionais preponderantes, tudo se incorpora como narrativa.
“O sistema Memória Viva, encarna essa perspectiva no sentido de que se quer
criar um sistema que, ao menos em suas premissas, não fosse apanágio de uma
ciber-elite tecnologicamente alfabetizada, mas antes pudesse ser utilizada por
toda a população. O sistema se inscreve nessa lógica, tentando promover a
partilha da memória cotidiana e informal, além de buscar tornar acessível não
apenas a memória histórica, formal (importante, certamente), mas também a
memória vivida e interpretada pelos seres humanos. Nesse sentido, nós nos
enfrentamos com um sistema de comunicação aberto, que vibra e vive graças a
contribuições das pessoas e que acompanha a existência cotidiana através das
alamedas imprecisas do vivido social, ajudando os integrantes de uma
comunidade
a
conquistarem
o
presente.”
(Casalegno,
2006)

Não se concebe o mito enquanto mentira e ficção, mas sim enquanto discurso e
narrativa produzida pela cultura oral, já calcificada na cultura tradicional e que assume
um caráter de permanência.
Há uma hibridização dos repertórios dos sujeitos envolvidos no processo.
Evidenciam-se os processos inferenciais sobre o mito no repertório dos acadêmicos,
assim como os resultados das imagens editadas sintetizam a aglutinação das ideias
dos dois nichos em interação – o da comunidade tradicional e o da comunidade
acadêmica, sendo que a segunda inferiu sobre os enunciados da primeira, permitindo
a livre adaptação para linguagens audiovisuais do que era originalmente verbal e oral.
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Entre os signos ressignificados no processo, convém destacar o da imagem
fragmentada da mulher, o símbolo do vestido branco (de noiva), a boneca no lugar do
bebê, a movimentação da câmera ao redor da árvore e da noiva, e o surgimento, no
final da narrativa, de uma menina que dá três pequenos pulos ao pé da árvore. Sobre
a imagem da menina, o grupo de acadêmicos inferiu e tentou justificar como se
servisse pra aliviar a carga de tensão gerada na audiência, mostrando a inocência e a
ousadia do gesto, que tantos temeriam em fazer.
A imagem do bebê foi captada a partir da adaptação de uma boneca, a qual
aparecia levemente soterrada (pra não dar a impressão ao espectador de que era
realmente uma boneca). Ao final da narrativa, mostra-se uma menina realizando um
procedimento que seria, para a lenda local, considerado o chamariz da aparição que é
o de dar três pulinhos ao redor da árvore, para que a mulher apareça e o choro da
criança ressoe.

Figura 4 – Outras gerações mimetizando o ritual sob o Pé de Guanandi.

Ao mesmo tempo, isso provocou a reflexão sobre a recepção de uma criança
dessa faixa etária (cerca de sete anos) quanto às informações repassadas de geração
para geração, nas quais vão sofrendo alterações e agregando novos elementos.
A semiótica, ligada a todas as linguagens, é a ciência que estuda os signos e se
baseia no domínio das imagens como representações visuais. Nesse sentido, imagens
são objetos materiais, signos que representam nosso mundo visual. A teoria semiótica
traz luz para o conhecimento de como o homem adquire, processa e responde as
informações com seus significados.
[...] a teoria semiótica nos permite penetrar no próprio movimento interno das
mensagens, no modo como elas são engendradas, nos procedimentos e
recursos nela utilizados. [...] Frente a este potencial, não há nada mais natural,
portanto, do que buscar, nas definições e classificações abstratas dos signos, os
princípios-guias para um método de análise a ser aplicado a processos
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existentes de signos e às mensagens que eles transmitem, tais como aparecem
em poemas, músicas, pinturas, fotos, filmes, matérias de jornal, dança, peças
publicitárias, em qualquer meio em que essas peças possam aparecer:
impresso, foto, cine ou videofotográfico, etc. (Santaella, 1990)

A teoria semiótica é conhecida há bastante tempo, com o estudo de diversas
correntes, mas somente a partir do século XX, especialmente com a Teoria Geral dos
Signos, de Charles Sanders Peirce, que ela consagrou-se como a ciência que se
conhece hoje. Peirce estabeleceu categorias através da análise de como as coisas
aparecem na mente humana, criando caracteres elementares e universais,
constituindo as experiências necessárias à compreensão das coisas, tanto reais,
quanto fictícias.
Toda leitura é um processo de interação, e o processo é naturalmente semiótico.
Toda semiose é o sistema de interpretação de passagem entre signos. A leitura
acontece a partir das experiências e interpretações de signos, está sempre se
construindo e depende de outros novos signos para que consiga se aperfeiçoar.
Propriedades e qualidades de signos são selecionadas, e a partir deles,
generalizações e reorganização de todos os signos já conhecidos e interpretados.
Nesse sentido, a semiótica desempenha papel importante na leitura, como
construção, sensação e vivência por parte do espectador, que pelo cognitivismo torna
o objeto real. Assim, imagem e discurso ganham dimensão e são reconstruídos. A
leitura dos filmes perpassa três faculdades, da contemplação das imagens, distinção e
generalização, trazendo a compreensão do todo. Então, é através da semiótica que se
pode ter uma teoria de leitura de imagens.
A partir da leitura das múltiplas informações imagéticas contidas numa produção
audiovisual, o espectador é conduzido a um estado que a semiótica chama de
primeiridade, consciência imediata, em que não há ação, é característica de
espontaneidade, originalidade.
As narrativas dos curtas-metragens são um conjunto de signos constituintes de
um discurso, um conjunto de linguagens construtoras do texto. Em cada nova leitura,
toda experiência refaz, continuamente, visões de mundo, de pessoa e de realidade.
No processo de recepção do filme editado, foi possível coletar impressões da
audiência como comentários sobre erros nos créditos – na digitalização dos nomes
dos componentes do grupo; elogios quanto à trilha sonora e sua relação com o
incidental de filme de suspense; reações de constrangimento e timidez de alguns
atores do processo ao se auto-reconhecerem numa vivência de ficção, que geralmente
culminam em risos e gargalhadas; comentários críticos de alguns professores sobre a
linguagem e movimentos da câmara – em slowmotion, em rotação e panorama.
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Ao final da primeira exibição, a comunidade solicitou que o filme fosse reprisado,
para contemplar alguns espectadores que recém haviam chegado à escola, assim
como para prestarem melhor atenção em outros detalhes. Diante dessas impressões,
comentários e críticas, abriu-se para um estudo de recepção nesse ínterim, do
feedback do produto (filme) à comunidade, a partir da análise dos conteúdos desses
enunciados e reações. Essa análise consistiu em agregar as contribuições da
audiência para que os estudantes (da comunidade tradicional e da comunidade
acadêmica) fruíssem para um esclarecimento fundamentado acerca do funcionamento
dos conglomerados midiáticos.
Estes procedimentos contribuem para a consolidação da mídia-educação na
comunidade escolar, distribuída em quadros interdisciplinares e em estudos sobre
inovações pedagógicas e sobre o impacto das TIC no ensino e na formação. Enfatizase, também, o papel dos sistemas educacionais na promoção da mídia-educação e a
importância de integrar a mídia-educação na formação inicial de professores, neste
caso, dos bolsistas do projeto.
A releitura do mito da Noiva do Pé de Guanandi, enquanto sistema semiológico
que transpôs o código verbal-oral para o código audiovisual, contribuiu para as
inferências de ambas as comunidades (tradicional e acadêmica) sobre o que se
considera a instância do imaginário e do simbólico.
“Quanto à significação mítica, nunca é completamente arbitrária, sendo sempre
motivada e contendo fatalmente uma parte de analogia. A motivação é
necessária à própria duplicidade do mito; o mito joga com a analogia do sentido
e da forma: não existe mito sem uma forma motivada.” (Barthes, 2007)

O mito ressignificado pelo olhar da comunidade acadêmica perdurará na memória
virtual da comunidade tradicional da Ilha Rasa, pois agora já consta como registro
imagético, quando antes era apenas relato oral. Roland Barthes, quando afirma que o
mito é uma linguagem, uma fala, um sistema de comunicação, uma mensagem, quer
dizer que há um sistema mítico antecessor a todos os outros, por meio do qual se
identificam determinados signos. Tais signos são: a imagem fragmentada de mulher, o
vestido branco, a boneca substituindo o bebê, as mãos desenterrando o bebê e a
menina pulando ao redor da árvore.
“O mundo do mito é um mundo dramático – um mundo de ações, de forças, de
poderes conflitantes. Em todo fenômeno da natureza, ele vê a colisão desses
poderes. A percepção mítica está sempre impregnada dessas qualidades
emocionais. Tudo o que é visto ou sentido está rodeado por uma atmosfera
especial – uma atmosfera de alegria ou pesa, de angústia, de excitação, de
exultação ou de depressão. Não podemos falar aqui de “coisas” como matéria
morta ou indiferente. Todos os objetos são benignos ou malignos, amistosos ou
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hostis, familiares ou estranhos, atraentes e fascinantes ou repelentes e
ameaçadores.”
(Cassirer,1994)

Convém, neste ínterim, elucidar a tese de Julio Plaza, que vai além da proposta
de leitura semiótica tradicional, ele traz o conceito de tradução intersemiótica
justamente por este procedimento abranger semioses entre códigos diversos, não só
do verbal para outro verbal (como no caso da tradução de uma língua a outra, ou na
análise e crítica literária), mas do verbal para o não-verbal, do não-verbal para o
musical, do fílmico para o dramático e assim permutativamente. A proposta de
tradução intersemiótica de Plaza, de base peirceana, consiste num projeto de leitura
semiótica que esteja além da mera transcodificação termo a termo, o autor propõe-se
a analisar o texto literário que se transformou em peça de teatro, a letra de música que
se transformou em espetáculo de dança e assim por diante. A tradução intersemiótica
se atém ao estudo das transposições de linguagens entre códigos culturais distintos.
Então, se no nível do pensamento interior, a cadeia semiótica já se institui como
processo de tradução e, portanto, dialógico, o que se pode dizer daquela cadeia que
se instaura no intercâmbio entre emissor e receptor como entidades diferenciadas?
Neste caso, o pensamento, que já é signo, tem de ser traduzido numa expressão
concreta e material de linguagem que permita a interação comunicativa. Somente o
signo pode ser essa única realidade capaz de transitar na passagem da fronteira entre
o que se chama de mundo interior e de mundo exterior. Vale destacar que a inferência
é todo o processo de atribuição de sentido que qualquer sujeito cognitivo possa fazer
ao perceber um signo. Inferir é interpretar parcialmente, lançar mão de uma
interpretação particular, provisória, nunca definitiva.
Para que não se confunda índices com ícones, é preciso elucidar a metonímia,
figura de retórica por excelência, além da metáfora. Se o ícone equivale à metáfora,
devido ao processo de criação, por intersecção de conjuntos – no caso a utilização de
uma boneca no lugar de um bebê; então o índice equivale à metonímia, pois também
pode ser representado pelo diagrama de conjunto e subconjuntos – como nas
representações fragmentadas das mulheres de branco, assim como das mãos que
desenterram o bebê na raiz do Pé de Guanandi e a menina pulando ao redor da
árvore. O signo será indicial quando apresentar uma informação que instrua, que dê
referência, que faça o sujeito-intérprete imediatamente relacionar a outro signo,
geralmente, um signo de maior abrangência.
E ainda convém mencionar os símbolos, que são os tipos de signos que mantêm
uma relação puramente arbitrária com aquilo que representam. Todo signo
originalmente surge de forma simbólica, convencionada, para depois ser acatado e
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internalizado pela comunidade. Assim foi com a invenção das palavras da língua para
representar as coisas e as prosas do mundo. Geralmente o símbolo, depois de
incorporado pela comunidade, torna-se já índice. Todo o índice já foi um símbolo.
Deixou de ser símbolo, quando passou a incorporar motivações que seus próprios
usuários se encarregaram de criar, para justificar sua origem.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A principal tarefa pós-produção foi a de vislumbrar os filmes, sob um prisma
semiótico, tomando por base alguns signos que teriam sido relevantes no processo da
adaptação da narrativa oral para a produção audiovisual. O grupo, durante a produção
do roteiro, no qual se descrevia o que seria gravado, elegeu alguns elementos
ficcionais (sígnicos), ao redor dos quais pudesse haver um percurso gerativo de
sentido, isto é, signos que pudessem favorecer os processos de síntese temática e/ou
espaço-temporal como a boneca (ícone do bebê), as sombras e os vultos do vestido
de noiva (índices da mulher de branco), as manchas de sangue e a empunhadura da
faca (elipses espaço-temporais), a trilha sonora incidental (índice de filme de mistério e
suspense), assim como a maior parte das imagens captadas propositadamente de
forma tremida, desfocada e enuviada.
O processo de ressignificação das lendas do Pé de Guanandi e da Mulher de
Branco, de natureza originalmente simbólica, resulta num sistema em que os signos
são conotados e reconotados, agregando valores morais, ideológicos e religiosos,
assim como valores expressivos e situacionais, conforme a disponibilidade discursiva
das gerações que se encarregam em fomentar o mito, prolongando sua longevidade.
O Mito das Mulheres de Branco não é exclusivo da região do litoral do Paraná, e
nem da região leste do país, há muitas histórias que envolvem mulheres de branco,
pela Paraíba, pelo Centro-Oeste do país, nas regiões da América Latina e da América
do Norte. O que tem despertado a curiosidade para as próximas atividades é a de
escavar sobre a gênese desse mito, tendo como ponto de partida a verificação dessa
ocorrência no imaginário do cinema ocidental, numa tentativa de postular sobre a
arqueologia do mito das mulheres de branco.
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Resumo:

Este artigo tem por objetivo compreender como um grupo de seis
professores de Matemática de Educação Básica se apropria das
Tecnologias Digitais Móveis (TDM), mais especificamente dos Tablets,
para a prática pedagógica. A metodologia adotada foi de natureza
qualitativa, que segundo Bogdan e Biklen (1994) e os dados coletados
foram analisados de uma forma interpretativa. Para a coleta de dados
foram utilizados: um questionário de perfil e de diagnóstico, entrevistas
semiestruturadas, protocolos das atividades e dos encontros realizados
na Oficina, com uso das Tecnologias Digitais Móveis (TDM) e da
prática das mesmas com alunos, por meio de gravação de vídeo,
áudio-imagem e diário de campo. O referencial teórico focou a
apropriação tecnológica no sentido da integração de seus recursos ao
currículo e do conhecimento profissional docente na perspectiva do
TPACK. A análise dos dados foi organizada em três momentos:
Diagnóstico, Oficina e Prática das Tecnologias Digitais Móveis com os
alunos, e permitiu compreender o processo de apropriação pedagógica
e tecnológica do grupo de professores, identificando três diferentes
fases: periférica, adaptação e inovação.

Palavras-chave:

Formação contínua, integração, TPACK, Tablet

Abstract:

This article aims to understand the process of appropriation of digital
mobile technology (DMT) by a group of six elementary school
mathematics teachers, more specifically the use of tablets in the
classroom practice. The methodology used a qualitative approach, as
proposed by Bogdan and Biklen (1994). Data collection was analyzed
under an interpretive approach. For data collection, the sources were: a
profile and diagnostics questionnaire, semi-structured interviews,
activity protocols of meetings held at the DMT Workshop and the DMT
classroom practice with students, recorded through videos, audio-image
and field logs. The theoretical references focused on the technology
appropriation as resource integration to the curriculum and the teachers'
professional knowledge according to the TPACK's standpoint. Data
analysis has three points: Diagnostics, DMT Workshop and Classroom
Practice with students, which enabled us to understand the pedagogical
and technological process of appropriation experienced by this group of
teachers. Three different stages were identified: periphery, adaptation
and innovation.

Keywords:

Continuous formation, integration, TPACK, Tablet.
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1. INTRODUÇÃO
O uso das Tecnologias Digitais Móveis (TDM) em Educação Básica envolve várias
questões que precisam de ser repensadas, em relação aos processos de ensino e de
aprendizagem. Assumindo que cada aluno passa a ter nas suas mãos um dispositivo
móvel, conectado em rede, sendo utilizado no seu cotidiano escolar, surgem
demandas tanto estruturais como pedagógicas que precisam ser analisadas para que
os recursos tecnológicos possam realmente contribuir para a qualidade da
aprendizagem dos alunos.
As experiências com o uso das Tecnologias Digitais Móveis (TDM) nas escolas
ainda são recentes e pontuais, mas já existem algumas pesquisas, originadas
principalmente no projeto “Um Computador por Aluno (UCA)”, que analisaram o uso do
laptop educacional em contexto da sala de aula. Entre tais pesquisas, Almeida e Prado
(2009) apontaram que o computador nas mãos do aluno requer uma nova dinâmica
pedagógica do professor, gerando novos desafios que levam a repensar o currículo, o
que implica decisões no âmbito do sistema educativo.
A pesquisa de Mendes e Almeida (2011), desenvolvida no contexto do projeto
UCA mostrou que os professores de diversas disciplinas, que atuam numa escola de
Educação Básica, sentiram a necessidade de fazer mudanças na organização da sala
de aula, desde o espaço físico até à forma de conduzir a aula. Em decorrência dessa
necessidade, o planejamento da aula foi revisto e passou a ser mais dinâmico,
exigindo aos professores um olhar mais atento, para por um lado, manter o foco nos
conteúdos das disciplinas e por outro lado, contemplar os questionamentos e as
descobertas emergentes da interação dos alunos com o laptop em suas mãos.
Para compreender o processo de inserção do laptop nas aulas de Matemática de
uma escola pública, vinculada ao Projeto UCA, Prado e Eivazian (2012), observaram
as práticas de professores durante a formação contínua dos mesmos. As autoras
constataram que aqueles professores que tinham o conhecimento matemático mais
sistematizado e o domínio dos recursos tecnológicos conseguiram desenvolver
atividades, com o uso do laptop envolvendo “ [...] resolução de problemas, jogos,
letramento estatístico com leitura e interpretação de gráficos [...] ” (p.108). Além disso,
o grupo de professores começou a desenvolver novas estratégias pedagógicas com
base na metodologia do projeto, uma vez que reconheceu a possibilidade de fazer o
uso dos recursos do laptop integrados aos conteúdos das diversas disciplinas e com
os materiais didáticos convencionais disponíveis na escola.
O estudo de Dias (2012) destacou que as Tecnologias Digitais Móveis (TDM)
despertaram a curiosidade dos alunos e contribuíram na agilidade e concentração do
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raciocínio, favorecendo o desenvolvimento de estratégias nas resoluções das
atividades propostas. Evidenciou ainda, a facilidade dos alunos no manuseio dos
dispositivos móveis e nas atitudes de colaboração, de descoberta e de aprendizagem,
entre eles.
De fato, o uso das Tecnologias Digitais Móveis (TDM) pelos alunos, em particular
com o touchscreen (tela sensível ao toque), trazem novas possibilidades para os
processos de ensino e de aprendizagem. Bairral (2013) desenvolveu um estudo
envolvendo alunos do Ensino Médio e o aprendizado geométrico, com recurso ao
software Geometric Constructer (GC). Foi realizada primeiramente, uma análise para
identificar a melhor forma de manusear o touchscreen, por parte dos alunos, a partir
da utilização do software GC. E num segundo momento, a análise incidiu na
identificação do favorecimento da atividade para o desenvolvimento do raciocínio
geométrico. Sucintamente, tal análise deu a conhecer ao professor a interação positiva
entre alunos e o touchscreen, ao realizarem rotações durante a construção de figuras.
Neste estudo, o autor deixou claro que “a identificação de formas variadas de
touchscreen poderá trazer novos insights cognitivos para a educação matemática com
esse tipo de tecnologia digital” (Bairral, 2013, p. 16).
A presença das Tecnologias Digitais Móveis (TDM) permite-nos perceber a
necessidade e a urgência da educação atentar-se para as demandas de uma nova
cultura digital. Neste sentido, a escola, principalmente, o professor tem um papel
fundamental na formação dos estudantes e por esta razão, o nosso olhar centra-se na
formação continuada do professor, para que ele possa reconstruir a sua prática,
integrando o uso das Tecnologias Digitais Móveis aos conteúdos curriculares. Assim, o
nosso objetivo, neste artigo, é o de compreender como um grupo de professores de
Matemática, do Ensino Fundamental e Médio de uma escola pública, se apropria das
Tecnologias Digitais Móveis (TDM), mais especificamente dos Tablets, para ensinar
Função Polinomial do 1º grau.
2. APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA E O TPACK
Para o professor se apropriar pedagogicamente das Tecnologias Digitais Móveis,
não apenas inserindo-as na sala de aula, mas integrando-as e explorando as suas
potencialidades em relação ao ensino e à aprendizagem, tem sido um grande desafio.
Isto porque, conforme os estudos apontados por Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997),
Almeida e Valente (2011), Prado e Lobo da Costa (2015), o processo de apropriação
pedagógica da tecnologia, não ocorre de imediato. Daí a importância de compreender
como o professor se apropria dessa tecnologia, para que o processo de formação
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contínua possa desenvolver estratégias que favoreçam a reconstrução do seu
conhecimento, integrando o recurso à tecnologia na sua prática docente.
Os autores, acima mencionados, identificaram que o processo de apropriação
ocorre, muitas vezes, por fases. Tais fases vão desde a apropriação operacional e
técnica dos recursos tecnológicos até a fase em que o professor, de forma autônoma,
integra os recursos tecnológicos aos conteúdos curriculares, construindo uma nova
forma de ensinar, ou seja, um ensino que integra os artefatos da cultura digital no seu
fazer pedagógico.
Diante desta realidade de cultura digital torna-se evidente a necessidade de
repensar o conhecimento profissional do professor. Neste sentido, Mishra e Koehler
(2006), também atentos à qualidade pedagógica atribuída às tecnologias, se apoiaram
nos estudos de Shulman (1986) e criaram um modelo ao qual deram o nome de
TPACK - Technology, Pedagogy and Content Knowledge. Este modelo constitui uma
interseção entre três tipos diferentes de conhecimentos: Conteúdo, Pedagógico e
Tecnológico. No entanto, para potencializar o professor a desenvolver a sua prática
baseada no TPACK, é preciso compreender, inicialmente, como se dá o processo de
apropriação pedagógica e tecnológica, para que a formação possa desenvolver
estratégias didáticas que favoreçam a construção desse conhecimento integrador.

3. METODOLOGIA
A presente pesquisa de natureza qualitativa desenvolveu-se com base nos
princípios apontados por Bogdan e Biklen (1994), que consideram o ambiente natural
como fonte direta dos dados. A pesquisa envolveu a descrição e interpretação dos
dados coletados, diretamente da interação dos pesquisadores com o grupo de seis
professores de Matemática que atuam no Ensino Fundamental e Médio de uma escola
pública. A coleta de dados aconteceu na própria escola, durante a realização de uma
Oficina, que decorreu ao longo de oito encontros presenciais.
Após a Oficina, foram feitas observações sobre uso do Tablet na prática de um
dos professores participantes, atuando com os alunos, Posteriormente, foram
realizados encontros com o grupo de professores para analisar e discutir a experiência
praticada.
Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: questionários, entrevistas
semiestruturadas, protocolos das atividades desenvolvidas pelos professores e
registros dos encontros gravados em vídeo, áudio e diário de campo.
Durante a Oficina, os pesquisadores atuaram também, como formadores, visando
preparar os professores para a utilização dos recursos do Tablet, de uma forma
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contextualizada aos conteúdos matemáticos, voltados para a Função Polinomial do 1º
grau e com recurso aos softwares Geogebra e Grapher.

4. ANÁLISE E RESULTADOS
A análise dos dados foi organizada em três momentos: Diagnóstico, Oficina com
recurso às Tecnologias Móveis Digitais (TDM) e Prática das TDM com alunos,
conforme apresentamos de seguida:

4.1.

Momento 1 – Diagnóstico

Este momento ocorreu antes do início da Oficina e evidenciou que o grupo de
professores reconhece, pelo menos no discurso, a importância do uso das
Tecnologias Digitais Móveis para o aluno. Alguns professores destacaram a
necessidade do uso da tecnologia ser constante, porque pode tornar a aula mais
dinâmica. Os dados também evidenciaram que metade do grupo (professores AR, AM,
RO) faz uso pessoal do Tablet, nomeadamente para leitura (livros e notícias) e
entretenimento (redes sociais, jogos), o que mostra que os professores têm algum tipo
de familiaridade no manuseio do touchscreen. Enquanto que a outra metade do grupo
de professores necessita de desenvolver habilidade interativa com o objeto físico
digital. Considerando que o processo de apropriação das tecnologias, segundo
Sandholtz et al (1997) e Almeida e Valente (2011), ocorre por fases, podemos dizer
que os professores que fazem uso pessoal do Tablet já ultrapassaram a fase da
adoção da tecnologia.
Outro facto que nos chamou atenção foi que dos seis professores do grupo, cinco
já tinham feito algum curso de Informática e conheciam vários softwares específicos
de Matemática, mas nenhum deles utiliza esses recursos na sua prática com os
alunos. Os professores deixaram explícito que nos cursos de Informática que
participaram, puderam conhecer e explorar alguns softwares, contudo, o foco era
apenas técnico. Além disso, os professores foram unânimes em reconhecer que
existem muitas barreiras que impedem e dificultam o uso das tecnologias nas escolas,
tais como: a falta de acesso à Internet, tempo restrito da aula, falta de investimento, de
estrutura, de incentivo e apoio da gestão escolar.
Os professores alegaram ser necessária uma mudança no sistema de ensino, em
relação à qualidade e manutenção dos equipamentos tecnológicos e na formação dos
professores para desenvolver o conteúdo matemático usando os recursos disponíveis
nos Tablets. É importante que os professores reconheçam os aspectos globais de
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diferentes instâncias externas às suas individualidades, como por exemplo, o aspecto
político, econômico, técnico e organizacional. Entendemos que esta atitude bastante
evidenciada do grupo caracteriza uma fase que antecede o processo de apropriação
pedagógica e tecnológica, que Prado e Lobo da Costa (2015) denominaram de fase
periférica.
No grupo, apenas dois professores explicitaram que fazem o uso das tecnologias
no contexto escolar: o professor (RO) que usa os recursos da tecnologia para preparar
suas aulas, especialmente para digitar atividades e provas, e a professora (AM) que
criou um blog. O tipo de uso de tecnologia do professor (RO) retrata uma fase de
adaptação do processo de apropriação, pois utiliza a tecnologia no sentido de “passar
a limpo”, ou seja, fazer o mesmo que faz sem esses recursos, quando elabora as
atividades e avaliações para os alunos. A professora (AM), embora também retrate a
fase de adaptação, já demonstra um avanço pelo fato de utilizar a tecnologia como um
recurso didático complementar da aula. Tal ficou evidenciado pela criação do blog, que
propiciou aos alunos informações sobre a aula, embora o conteúdo disponibilizado no
blog fosse uma lista de exercícios, tal como faz habitualmente sem o uso da tecnologia
digital. A fase de inovação refere-se à indicação de vídeos disponíveis na Internet,
relacionados com o conteúdo da aula, além de ter propiciado aos alunos a interação
com o blog, que é uma nova linguagem de apresentar as informações. Noutro sentido,
constatamos que (AM), mesmo reconhecendo as potencialidades das tecnologias para
a aprendizagem dos alunos, continuou reafirmando que é necessário primeiramente,
conduzir uma aula usando lousa e giz, para num segundo momento, ou seja, depois
dos alunos aprenderam o conteúdo, utilizar as Tecnologias Digitais Móveis. Estas
atitudes expressam algumas concepções dos professores sobre o uso das tecnologias
digitais no contexto escolar e nos permitiu conhecer, já nesse primeiro momento de
coleta de dados, algumas fases do processo de apropriação pedagógica e tecnológica.

4.2.

Momento 2 - Oficina com recurso às TDM

Durante a vivência dos professores nos encontros da Oficina foram explicitadas as
potencialidades, as restrições e as preocupações relacionadas com o uso das
Tecnologias Digitais Móveis nos processos de ensino e de aprendizagem. Os
professores além de se manifestarem oralmente no coletivo do grupo, alguns
elaboraram registros destacando as potencialidades observadas na experiência de
explorar os recursos dos softwares e do Tablet no contexto de Função Polinomial do
1º grau, como mostra o registro da professora (AR) a seguir:
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“Em todos os exercícios o uso do dispositivo móvel é bem interessante, pois a resposta
das análises gráficas é bem mais rápida e a visualização se torna bem mais
esclarecedora do que o gráfico construído manualmente, isso porque você pode trocar
os valores e de pronto visualizar um novo gráfico. Isso facilita o entendimento do aluno,
para os aspectos que queremos que o mesmo observe. De qualquer forma, trabalhar
os conteúdos e a teoria em sala de aula se faz necessário para o bom uso do
dispositivo móvel.”

Outro aspecto que foi expresso pelo grupo diz respeito ao papel do professor. O
grupo argumentou que não adianta apenas colocar nas mãos dos alunos os
dispositivos móveis, pois por si só eles não produzirão o efeito esperado. É necessário
o acompanhamento adequado do professor, sabendo fazer as intervenções
adequadas no processo de aprendizagem dos alunos, usando as Tecnologias Digitais
Móveis. De fato, a relação do professor com o aluno é primordial para o
desenvolvimento cognitivo dos mesmos, indicando os caminhos necessários na ajuda
das análises gráficas e nas observações para a compreensão do conteúdo
apresentado nas atividades escolares.
Analisando a trajetória do grupo na Oficina identificámos nos suas falas que
enquanto exploravam o Tablet, ou seja, antes de se envolverem com as atividades de
Matemática, o processo de apropriação evidenciava a fase periférica. Ficou bastante
claro, quando apontaram para as questões políticas e estruturais da instituição escolar
e, consequentemente, da gestão. Mas, no momento em que o grupo se envolveu nas
atividades de Funções, que fazem parte do seu cotidiano profissional, a fase da
adaptação do processo de apropriação tornou-se evidente.
Constatamos que o grupo mesmo experienciando um novo modo de lidar com os
conteúdos matemáticos, reforçava o argumento de que o uso das TDM com os alunos
só deveria ocorrer depois de o professor ter dado a aula. Ou seja, o grupo enfatizava
que primeiramente, o professor deveria expor o conteúdo em sala de aula usando
lousa e giz, como habitualmente faz, sem a presença das tecnologias digitais para
depois fazer o uso das mesmas. Desta forma, ficou bastante claro, durante a Oficina,
que o grupo aceita utilizar as TDM, mas como um complemento da aula.
Esta visão retrata uma justaposição e não a integração das tecnologias ao
currículo, na perspectiva de Almeida e Valente (2011). Por outro lado, o caráter de
inovação que surgiu no grupo foi na reflexão sobre o papel do professor,
provavelmente pelo fato da abordagem da Oficina ter contemplado aspectos
importantes no sentido de favorecer aos professores a inicialização do processo de
construção do TPACK - Conhecimento Conteúdo, Pedagógico e Tecnológico (Mishra
& Koehler, 2006).
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4.3.

Momento 3 – Prática das TDM com aluno

Após o término da Oficina, a professora (AM) que já tinha manifestado interesse
em experienciar uma situação prática pedagógica, desenvolveu uma atividade
envolvendo seis dos seus alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, em horário
extraclasse. Para realizar esta experiência, com a intenção de explorar os recursos do
software Grapher e do Tablet, no contexto de Função polinomial do 1º grau, (AM)
elaborou um planejamento de duas aulas de 50 minutos cada para atingir seus
objetivos.
Para desenvolver esta experiência, a configuração da aula de (AM) seguiu
praticamente o mesmo modelo usado na Oficina. Os seis alunos, ficaram sentados
numa mesa redonda, formando dois grupos, sendo que cada grupo recebeu um Tablet
com o software Grapher já instalado. O fato de a professora ter reproduzido a mesma
organização de sala de aula, sobre a qual vivenciou durante os encontros na Oficina,
mostrou que a forma de aprender, trocando ideias, compartilhando descobertas e
dialogando com os colegas e o pesquisador/formador foi significativa para ela.
Consequentemente, esta vivência da professora permitiu-lhe construir uma nova
referência de ensino usando as Tecnologias Digitais Móveis.
Para a aula extra, a (AM) preparou uma relação de atividades sobre Função, para
os alunos resolverem usando as TDM. Entretanto, no dia anterior à aula extra, a
professora, na sala de aula regular, ensinou aos seis alunos os conceitos envolvidos
nas atividades de Função, usando a lousa e o giz, como era habitual na sua prática
docente. Desta maneira, a professora esperava que durante a aula extra os alunos
utilizassem as TDM, para visualizar os gráficos da Função e confirmar aquilo que
tinham aprendido na sala de aula regular do dia anterior.
Assim, no início da aula extra a professora explicou para os alunos o
funcionamento do Tablet e dos recursos do software Grapher, para os auxiliar na
visualização e análise dos gráficos. Os alunos ouviram atentamente as orientações da
professora enquanto manipulavam com muita tranquilidade e curiosidade a tela
touchscreen do Tablet, descobrindo os diferentes tipos de input e output.
A atitude dos alunos surpreendeu a professora em relação à naturalidade com
que interagiam com o Tablet. Uma situação que exemplifica tal interação, aconteceu
quando os alunos compartilhavam entre eles a folha de papel com a relação das
atividades que deveriam realizar, passando de mão em mão, para fazer a leitura e
interpretar o enunciado das atividades. Esta ação rapidamente foi modificada, pois os
alunos pegaram nos seus celulares e tiraram uma foto da folha, assim cada um podia
fazer a sua leitura do enunciado sem ter que ficar esperando o colega terminar de ler.
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Neste caso, a tecnologia agilizou o tempo e deu autonomia para os alunos terem
acesso à informação (relação das atividades) no momento desejado.
Em outra situação, em que era necessário fazer alguns cálculos para resolver a
atividade, os alunos espontaneamente utilizaram a calculadora de seus celulares e
davam continuidade à resolução da tarefa. Os alunos também, ficaram entusiasmados
com a praticidade e agilidade que o software oferecia, pois alguns alunos tiveram a
autonomia para mudar as cores das funções, a cor da grade da tela do software sem
que a professora tivesse mostrado essas possibilidades.
Uma das alunas ao receber o Tablet imediatamente queria utilizá-lo para registrar
fotos suas e do grupo, mas tal não chegou a acontecer, uma vez que a professora fez
um combinado didático com os alunos, para que o uso das TDM com finalidade social
acontecesse após o término da aula. Esta ocorrência já tinha sido prevista pelo
professor (DA) durante as discussões do grupo na Oficina, mas a professora (AM)
percebeu que por meio do diálogo com os alunos era possível ajudá-los a
compreender que as Tecnologias Digitais Móveis podem ser utilizadas com propósito
educacional e social. Esta distinção de propósitos ficou clara quando os alunos
começaram a utilizar o software Grapher para gerar e analisar os gráficos da função
no Tablet. Os alunos identificaram facilmente que Funções apresentadas eram
crescentes, decrescentes ou constantes e, entusiasmados com o sucesso, fizeram
comentários, tais como:
- “Nossa assim fica mais fácil!” (Aluno A)
- “ [...] bem mais rápido e mais fácil de entender." (Aluno B)

Um dos alunos realizou todos os procedimentos corretos para obter o gráfico da
Função no Tablet, mas não conseguiu visualizar num primeiro momento, assim a
professora (AM) explicou ao aluno sobre a disparidade dos eixos y (ordenadas) e x
(abscissas), que estariam muito afastados devido ao espaço das configurações das
grades e mostrou com um pequeno movimento dos dedos (polegar e indicador), que
poderia ajeitar os eixos e visualizar as funções na tela do Tablet. O interessante na
atitude da professora foi a reprodução da experiência que teve na Oficina, relacionada
com a mesma dúvida quanto ao tamanho da grade e ao deslocamento das Funções;
na ocasião, o professor (HB) ajudou a professora a compreender utilizando essa
possibilidade de ampliação da tela.
No momento em que os alunos apresentavam dúvidas sobre o conteúdo, a
professora procurava lembrá-los do que havia explicado no dia anterior na sala de
aula. Mas, os alunos demonstravam não ter nenhuma lembrança do que tinha sido
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ensinado, estavam abertos e atentos para aprender no momento em que vivenciavam
uma situação que fazia sentido para eles. Esse momento que o aluno se envolve
como a própria aprendizagem, Papert (1985) explica que amplia a qualidade das
interações do aprendiz com o objeto e, esse é um dos princípios do construcionismo
que permite ao aprendiz vivenciar simultaneamente, o “hands on” e o “head in”,
impulsionado pelo uso das tecnologias.
Finalizada essa experiência da professora (AM), foi proposto pelo

formador/

pesquisador uma nova ação tanto de caráter formativo como de pesquisa, com a
intenção de propiciar à referida professora a reflexão sobre sua prática docente. A
partir desse propósito, foi feita uma reunião com (AM) para apresentar o vídeo
referente à sua prática, de modo a que pudesse revisitar a sua experiência. Nesse
momento, a professora (AM) fez as seguintes observações:
“Achei fantástica a utilização do Tablet para ensinar Função do 1º grau. Os alunos
ficaram muito interessados e participaram ativamente da aula a todo o momento. Um
dos alunos me perguntou se daria para baixar o Grapher no telefone celular e eu não
soube responder, mas achava que sim. Na aula seguinte eu estava continuando com o
conteúdo, aí pedi para os alunos fazerem alguns gráficos dadas as funções que tinha
colocado na lousa, e aquela menina que havia perguntado na aula anterior se o
Grapher poderia ser baixado no celular, ela estava fazendo os gráficos diretamente no
celular com o software. Ela baixou no celular e fez tudo no aparelho, analisando na
folha e no software.”

Podemos perceber na fala da professora (AM) o fato que mais lhe chamou à
atenção foi a atitude de autonomia da aluna, que demonstrou fazer uso pedagógico
das tecnologias digitais de uma maneira muito natural. Provavelmente pelo fato da
aluna reconhecer que pode aprender de uma forma diferente daquela em que os
estudantes já não encontram mais sentido, ou seja, aquela aula em que precisam ficar
sentados, calados, uns atrás dos outros, apenas ouvindo e olhando para uma lousa
cheia de informações, sobre as quais não conseguem estabelecer relações e atribuir
significados.
No entanto, os estudantes precisam, tal como o grupo de professores mencionou
várias vezes, ter por perto o professor que orienta, acompanha e faz as intervenções
necessárias. Isto porque, como ressaltam vários autores, a tecnologia por si só não
garante que o aluno aprenda os conteúdos curriculares, é necessário que o professor
crie situações desafiadoras e dê oportunidade para que o aluno desenvolva sua
autonomia intelectual, saiba buscar informações, estabelecer relações, compartilhar
questionamentos, dúvidas e colaborar com o outro.
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O momento “Prática” das Tecnologias Digitais Móveis com alunos e a reflexão
sobre essa prática, vivenciada pelos professores, evidenciaram a necessidade de
repensar a estrutura da sala de aula, tanto em relação ao tempo da aula como a sua
configuração física, de modo a que os alunos possam estudar e aprender em
pequenos grupos com a mediação do professor. Outra evidência é a convicção dos
professores acerca da necessidade de abordar o conteúdo na sala de aula, usando os
métodos e materiais didáticos habituais (lousa, giz, régua, lápis e papel), antes de
fazer uso dos recursos de softwares e dos dispositivos móveis. Este tipo de utilização
é vista pelos mesmos, pelo potencial de permitir ao aluno visualizar e confirmar aquilo
que já foi supostamente aprendido em sala de aula. Tais evidências refletem uma das
fases do processo de apropriação pedagógica e tecnológica dos professores, a fase
de adaptação, uma vez que as tecnologias digitais móveis são concebidas como
complemento da aula desenvolvida tradicionalmente. Por outro lado, podemos dizer
que a situação em si, particularmente da professora (AM) ter realizado esta ação de
colocar em prática o uso das TDM com alunos, já representa uma fase de inovação do
seu processo de apropriação pedagógica tecnológica. Entretanto, o tempo vivenciado
na Oficina e na Prática das TDM com alunos não foi suficiente para a professora
construir referências necessárias para a reconstrução da sua prática, mas teve a
oportunidade de experienciar um novo modo de ensinar e de repensar a própria
prática.
No entanto, conforme destacam Almeida e Valente (2011) e Lobo da Costa e
Prado (2015), a formação continuada de professores voltada para o uso integrado das
tecnologias digitais no currículo, nesse caso, a matemática não é simples e nem
ocorre de forma rápida. É um processo que requer, muitas vezes, a desconstrução de
métodos e concepções de ensino e de aprendizagens já cristalizadas. Nesse sentido,
o caminho mais viável é propiciar aos professores situações que possam vivenciar
momentos contínuos de aprendizagem profissional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sintetizando os três momentos representativos da coleta de dados: Diagnóstico,
Oficina com uso das Tecnologias Digitais Móveis e Prática das mesmas com alunos,
podemos constatar em relação ao processo de apropriação pedagógica e tecnológica
do grupo de professores, que a fase periférica evidenciou-se no momento do
diagnóstico e se manteve no momento da Oficina. Já a fase de adaptação esteve
presente nos três momentos, reafirmando que a adaptação pela própria condição da
organização escolar torna-se, de certa forma, mais viável, pois permite ao professor
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experienciar pontualmente o uso das TDM em contexto de ensino e aprendizagem e,
ao mesmo tempo, manter a prática habitual desenvolvida no seu cotidiano escolar.
Quanto à fase da inovação, notamos a sua presença também nos três momentos,
no primeiro, o Diagnóstico, a inovação se revelou no âmbito mais geral do uso das
TDM, ou seja, desvinculada de um conteúdo matemático. Na Oficina, a fase da
inovação fez se representar pelas reflexões sobre a necessidade de repensar o papel
do professor quando se utiliza os recursos da TDM. E na Prática das TDM com alunos,
a fase da inovação apareceu representada pela própria ação desenvolvida, por uma
das professoras do grupo, junto dos seus alunos. Portanto, a pesquisa nos mostrou
que o processo de apropriação pedagógica e tecnológica é particular e situado e,
neste caso, foi evidenciada a presença de três fases: periférica, adaptação e inovação,
podendo possivelmente avançar em direção à integração, mas para isto é necessário
proporcionar, ao grupo de professores, a vivência de outros momentos de ações
formativas.
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Resumo:

Entendemos a revisão sistemática de literatura como a
procura de informações com vista à aquisição de uma
resposta particular, a descoberta de soluções para um
problema específico sobre um tema ou ponto de interesse.
No presente artigo, apresentamos uma revisão sistemática
de literatura que teve como objetivo conhecer o que está a
ser publicado sobre a criação de vídeo, threshold concepts e
o ensino das STEM. A pesquisa foi realizada nas bases de
dados online: Open Research Online, ACM Digital Library,
SCOPUS, Science Direct, Taylor & Francis Online e EBSCO,
e incidiu sobre documentos em PDF ou HTML publicados
entre 2005 e 2015. Da primeira fase da pesquisa resultaram
826 artigos escritos em Inglês, sujeitos a blind revivew e que
estavam disponíveis em fevereiro de 2016. Dos artigos
encontrados, permaneceram 9 após as várias fases de
aplicação das regras de inclusão/exclusão consideradas para
a constituição do nosso corpus documental. Os dados
obtidos permitem compreender que a literatura reforça a
importância dos threshold concepts para uma aprendizagem
efetiva dos temas curriculares, e que a edição criativa de
vídeo favorece essa aprendizagem. Concluímos que ainda
existem poucos estudos que abordem uma correlação entre
os threshold concepts nas áreas STEM e a edição de vídeo
por parte dos alunos.

Palavras-chave:

Revisão Sistemática de Literatura, threshold concept, vídeo,
STEM.

Keywords:
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1. INTRODUÇÃO
Uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) é um método de revisão de
literatura sistemático e explícito que permite obter dados empíricos de forma
transparente e estruturada (Gough, Thomas & Oliver, 2012). Tenta reunir toda a
evidência empírica que se encaixa em critérios de elegibilidade pré-definidos, a fim de
responder a uma pergunta particular de revisão. Usa um protocolo claro com vista a
minimizar riscos de viés, proporcionando assim resultados mais fiáveis a partir dos
quais se possam tirar conclusões cientificamente consistentes. De acordo com Green,
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Higgins, Alderson, Clarke, Mulrow e Oxman (2008, p.6), as principais características
de uma RSL são:
 Um conjunto de objectivos com critérios pré-definidos da elegibilidade dos
estudos;
 Uma metodologia explícita e replicável;
 Uma pesquisa sistemática que tenta identificar todos os estudos que
satisfazem os critérios de elegibilidade;
 Uma avaliação da qualidade das conclusões dos estudos incluídos, por
exemplo, através da avaliação do risco de viés;
 Uma síntese das conclusões dos estudos selecionados.
Este artigo é parte do projeto internacional JuxtaLearn, que visou promover a
curiosidade dos alunos nas áreas STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) através da edição criativa de vídeo. Apresenta o desenvolvimento de
uma RSL sobre os tópicos: criação de vídeo e threshold concepts no ensino das
STEM. Definimos como questão de revisão: Qual a relação entre a edição de vídeo e
os threshold concept nas áreas STEM?
Este documento está estruturado em seis partes. Começamos por expor a
metodologia adotada e a constituição do corpus documental. Posteriormente,
apresentamos os resultados, fazemos uma análise e uma discussão dos mesmos.
Terminamos com algumas conclusões sobre o trabalho de RSL realizado.
2. METODOLOGIA
Conscientes de que o conhecimento científico constitui uma construção
sistemática, organizada, precisa, racional e objetiva da informação, seguimos as
indicações de Higgins (2008), Dybå (2008) e Green (2002) e realizamos uma RSL
dividida por etapas: (i) identificação e escolha dos critérios gerais para a RSL, onde
definimos a nossa questão de revisão (ii) identificação dos critérios de inclusão e
exclusão, (iii) pesquisa por palavras-chave, (iv) pesquisa em bases de dados online
relevantes, (v) avaliação crítica dos documentos obtidos, (vi) extração de dados e (vii)
síntese dos principais resultados obtidos. Optámos por considerar para a análise
estudos com abordagens quantitativas e qualitativas. Apresentamos uma descrição
detalhada destas etapas e dos métodos utilizados em cada uma delas.
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3. CONSTITUIÇÃO DO CORPUS DOCUMENTAL
Para a constituição do nosso corpus documental utilizamos um processo de RSL
dividido em quatro fases:
I. Identificar as sequências das palavras-chave nas bases de dados;
II. Excluir artigos repetidos ou que não apresentassem as palavras-chave;
III. Eliminar itens através da análise dos títulos;
IV. Eliminar itens analisando os resumos.
Tendo por base o reconhecimento e a acessibilidade proporcionada pelos
Serviços de Documentação da Universidade do Minho, a constituição do corpus
documental partiu da pesquisa de documentos nas seguintes bases de dados: Open

Research Online, ACM Digital library, SCOPUS, Science Direct, Taylor & Francis
Online e EBSCO. Decidimos que a procura seria efetivada através de sequências de
palavras-chave, a fim de obter os resultados mais relevantes para os objetivos
defenidos. A seleção baseou-se em pesquisas anteriores (Cruz, Lencastre, &
Coutinho, 2014) e inclui três palavras-chave “base”: threshold concepts, video creation
e STEM. Foram testadas as seguintes sequências:
(i) Video creation e threshold concepts;
(ii) STEM e threshold concepts;
(iii) Video creation e STEM.
As palavras-chave foram combinadas com o operador booleano "and", ou seja,
um artigo teria de incluir obrigatoriamente os dois termos da sequência. Incluímos
documentos escritos em Inglês, cujo texto completo estivesse disponível para consulta
e excluímos do nosso sistema de avaliação prefácios, resumos de artigos, entrevistas,
notícias, comentários e tutoriais. Como objetivávamos realizar uma síntese de
resultados de estudos primários (Glass, 1976), procuramos documentos, com dados
empíricos ou que resultaram de uma revisão da literatura sobre a criação de vídeo,
threshold concepts ou o ensino das STEM. Procuramos documentos, com dados
empíricos ou que resultaram de uma revisão da literatura sobre a criação de vídeo,
threshold concepts ou o ensino das STEM. Como objetivávamos realizar uma síntese
de estudos recentes, de entre as combinações possíveis, escolhemos as que foram
publicadas entre 2005 e 2015 de acordo com os critérios pré-definidos. As citações
obtidas foram exportadas para um ficheiro em EXCEL, onde registamos a data, o
título, os autores, a revista de publicação e o respetivo resumo.
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Definimos critérios que permitiram adicionar ou excluir documentos. Na 1ª fase de
refinamento incluímos artigos disponíveis numa das bases de dados pré-definidas
através da pesquisa por palavras-chave introduzidas em inglês, disponíveis em acesso
livre, com conteúdo integral em formato PDF ou HTML. Nesta fase excluímos todos os
artigos constituídos apenas pelo resumo, indefinidos, ainda em análise, documentos
do tipo editorial, documentos não disponíveis num formato diferente de PDF/HTML ou
que não se encontravam com acesso integral. Na 2.ª fase, optamos por retirar todos
os artigos que: (i) não tinham palavras-chave, (ii) não apresentavam resumo ou (iii)
não apresentavam resumo nem palavras-chave. Através das diferentes pesquisas
pelas sequências pré-estabelecidas encontrámos por vezes o mesmo documento,
retiramos todos os documentos duplicados, considerando apenas um deles. Na 3.ª
fase, optamos por analisar cada um dos títulos obtidos no fim da 2ª fase.
Consideramos como critério de inclusão a informação do título ser considerada
relevante para o nosso estudo, sendo excluídos os restantes. Deste modo, analisamos
todos os títulos dos documentos recolhidos e optamos por excluir os documentos
cujos títulos e cujo foco não era a criação de vídeo, threshold concepts nem a
aprendizagem das STEM. Na 4.ª fase, analisamos os resumos de todos os
documentos que ficaram da fase anterior e utilizamos como critério de exclusão o foco
dos artigos não ser a criação de vídeo, threshold concepts ou o ensino das STEM.
Nesta fase, para garantir a recolha de documentos relevantes para o nosso estudo,
criámos os seguintes critérios para avaliar os documentos: (i) objetivo do estudo (video
creation, threshold concepts e STEM); (ii) descrição clara dos objetivos da
investigação, (iii) descrição clara da metodologia de investigação e (iv) descrição clara
dos resultados obtidos.
Face à informação disponibilizada, hierarquizamos os documentos excluídos em
cada fase. Por uma questão de funcionalidade, em cada fase, assinalamos como
excluídos os artigos que iam sendo retirados da análise, seguindo a seguinte notação
“2ª”, “3ª”, “4ª” para a 2ª fase, 3ª fase e 4ª fase de exclusão respetivamente. Os
documentos não excluídos no final da 4ª fase foram analisados de modo a contribuir
para a nossa RSL.
4. RESULTADOS
A recolha nas bases de dados e a inscrição dos dados no ficheiro EXCEL foram
feitas em fevereiro de 2016. Através da pesquisa online recolhemos todos os
documentos que estavam em conformidade com os seguintes critérios já
anteriormente referidos:
55

 Disponibilidade na Open Research Online, na biblioteca ACM Digital, em
Scopus, na Science Direct, em Taylor & Francis Online ou em EBSCO;
 Palavras-chave em Inglês;
 Publicados entre 2005 e 2015;
 Texto completo de acesso livre;
 Em formato PDF ou HTML.
Aplicámos os critérios e registámos no ficheiro EXCEL todos os documentos
encontrados, de acordo com a contagem apresentada na tabela 1. Nesta tabela
apresentamos também uma análise do número de documentos obtidos com base nas
sequências das palavras-chave utilizadas.
Sequência

Bases de dados
Open Research Online

Artigos no início

Artigos no fim

35

2

video creation & ACM Digital library

0

0

threshold

SCOPUS

0

0

concepts

Science Direct

59

0

Taylor & Francis Online

0

0

EBSCO

0

0

Open Research Online

43

0

7

1

STEM

& ACM Digital library

threshold

SCOPUS

37

1

concepts

Science Direct

506

1

Taylor & Francis Online

14

1

EBSCO

15

0

Open Research Online

36

0

video creation & ACM Digital library

2

1

STEM

SCOPUS

0

0

Science Direct

66

1

Taylor & Francis Online

1

0

EBSCO

5

0

Tabela 1. Número de artigos obtidos no final do processo.

Como objetivávamos conhecer o que está a ser investigado sobre a criação de
vídeo, threshold concepts e o ensino das STEM, constituímos categorias de análise
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para nos ajudar a obter a informação pretendida e consideramos as seguintes
categorias: (i) área de ensino/aprendizagem e (ii) tipo de artigo. Cada uma das
categorias foi posteriormente dividida em variáveis que surgiram da análise dos
documentos. Assim, a categoria área de ensino/aprendizagem foi dividida em 4
variáveis (ensino da matemática, ensino de Ciências, produção criativa e tecnologias
para o ensino/aprendizagem) e a categoria tipo de artigo foi dividida em 3 variáveis
(narrativa/análise de um projeto, empírico, apresentação de um referencial teórico).
Em suma foram reunidos 826 artigos de acesso livre na 1ª fase da análise. Entre
estes artigos, 94 foram obtidos através da pesquisa com a sequência "video creation e
threshold concepts", 622 através da pesquisa com a sequência "STEM e threshold
concepts " e 110 através da pesquisa com a sequência "video creation” e “STEM". No
fim da 2ª fase obtivemos 52 documentos. Foi feita ainda uma breve análise dos
registos efetuados e excluímos todos os documentos que não tinham resumo ou
palavra-chave.
No fim da terceira fase, obtivemos 28 documentos. Nesta fase analisamos títulos
de todos os artigos registados e excluídos os que não nos pareceram relevantes para
o estudo. Excluímos os artigos cujos títulos não mencionavam "criação de vídeo",
"threshold concepts" ou "aprendizagem nas áreas STEM".
A figura seguinte resume o número de trabalhos obtidos em cada uma das fases
da nossa RSL.
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Seguindo as orientações de Davies, Jindal-Snape, Collier, Digby, Hay e Howe
(2013), foi utilizada uma abordagem narrativa para sintetizar os resultados obtidos na
nossa análise da RSL, ou seja, reunida a informação e realizada a interpretação dos
resultados obtidos. Assim, a nossa análise foi realizada com base nos seguintes
documentos:

Autores
Yishay Mor e Richard Noss

Ano
2008

Título
Programming as
mathematical narrative
Solving Cordelia's Dilemma:

Ian M. Kinchin

2010

threshold concepts
within a punctuated model of
learning

Fonte
Open
Research
Online
Taylor &
Francis
Online

Development of creativity as
Biljana Stojanovaa

2010

a basic task of the modern

Science

educational

Direct

system
It's not maths; it's science:

Rosanne Quinnell, Rachel

exploring

Thompson e Rebecca
Jane LeBard

2013

thinking dispositions, learning
thresholds and mindfulness in

SCOPUS

science
learning
Nuno Otero, Aris
Alissandrakis,
Maximiliian Müller, Marcelo
Milrad, José Alberto

Promoting secondary school
2013

Lencastre, João casal e Rui

learners' curiosity towards

ACM Digital

science through digital public

Library

displays

José
Marjan Laal

2013

Lifelong Learning and

Science

technology

Direct

58

Situated Design for Creative,

Aba-Sah Dadzie, Laura
Benton,
Asimina Vasalou e Russell

2014

Reflective, Collaborative,

ACM Digital

Technology-Mediated

Library

Learning

Beale

The e-assessment burger:
Anne Adams e Gill Clough

2015

supporting the before and
after in e-assessment
systems

Open
Research
Online

Quadro 1. Artigos obtidos no final do processo.
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS
5.1. Área de ensino/aprendizagem
Como pretendíamos fazer uma RSL para conhecer o que está a ser investigado
sobre a criação de vídeo, threshold concepts e o ensino das STEM, consideramos
duas categorias principais: ensino da Matemática e ensino de Ciências. Primeiro
tentamos perceber o contributo do artigo para o ensino da Matemática. Em seguida
procuramos perceber o contributo do artigo para o ensino de Ciências.
Consideramos também como terceira variável a produção criativa como forma de
promover a aprendizagem de conceitos. Como quarta variável as tecnologias para a
aprendizagem e para o ensino, tal como mostra o quadro 2.
Tipo

Frequência

Percentagem

Ensino da Matemática

2

25%

Ensino de Ciências

1

12,5%

Produção criativa

3

37,5%

Tecnologias para a

2

25%

aprendizagem/ensino
Quadro 2. Síntese dos artigos obtidos no final do processo por área de ensino/aprendizagem.

5.2. Tipo de artigo
Dos artigos encontrados foram consideradas três variáveis: (i) narrativa e análise
de um projeto, (ii) empírico e (iii) apresentação de um referencial teórico. A síntese dos
dados obtidos nesta fase está na tabela 4.
Tipo

Frequência

Percentagem

Narrativa/análise de um projeto

2

25%

Empírico

2

25%

Apresentação de um referencial teórico

4

50%

Quadro 3. Síntese dos artigos obtidos no final do processo por tipo.

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A edição de vídeo deve centrar-se no processo e não no produto (Adams, Rogers,
Coughlan, Vander-Linden, Clough, Martin, & Collins, 2013), este processo envolve os
alunos para que estes sejam parte ativa no processo de aprendizagem. Quanto maior
for o envolvimento do aluno na edição de vídeo, no sentido da manipulação criativa, da
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pesquisa, na descoberta de novas formas de expressão de conhecimentos e saberes,
maior será a eficácia didática deste processo, como refere Stojanova (2010) quando
diz que vivemos um momento de grande revolução científica/tecnológica que leva ao
progresso geral em todas as áreas da sua vida. Segundo este autor, as mentes
criativas são as mais importantes para este progresso, aumentando o interesse em
estudar o fenómeno da criatividade em todo o mundo.
O sistema pedagógico está a precisar de um novo paradigma ao qual a escola
tradicional não pode responder. Uma procura ativa de possibilidades de mudança, que
colocará o desenvolvimento do indivíduo, em primeiro lugar, em vez da memorização
de uma infinidade de factos. As escolas que o adotarem poderão ter um futuro
brilhante, enquanto as outras vão tornar-se cada vez mais ineficazes, prejudicando
frequentemente o desenvolvimento dos alunos e da sociedade.
A sociedade está a tornar-se dependente da tecnologia e de novas maneiras de a
integrar no processo de aprendizagem, onde, ser capaz de aprender e adaptar-se às
novas competências de formação que serão necessárias é uma habilidade básica.
(Laal, 2013). É necessário aprender com base nas investigações feitas na área da
aprendizagem, focar o ensino na compreensão e na prática (Dadzie, Benton, Vasalou
e Beale, 2014). Assim, o interesse pela criatividade em ambientes escolares é uma
das tarefas mais importantes da escola moderna que primariamente deve satisfazer as
necessidades dos jovens, mas também as necessidades da sociedade moderna, base
para o desenvolvimento (Stojanova, 2010).
A edição criativa de vídeo cria condições para que os alunos possam explorar
novas situações, atingir metas de aprendizagem de acordo com os seus ritmos,
construírem o conhecimento de forma fundamentada e apoiada a partir das suas
experiências e da atividade colaborativa. Esta negociação entre professor e alunos e
entre os próprios alunos conduz ao reconhecimento dos alunos como transformadores
ativos do conhecimento e como construtores de conceções alternativas (Porlán, 1998,
p. 89).
O interesse por ambientes educativos mais flexíveis aumenta e a incorporação de
tecnologia/multimédia no processo, torna-se fundamental para permitir o ensino, a
aprendizagem e a criação de novos modos de ensinar. As pessoas podem aprender
virtualmente a qualquer hora, no lugar que escolherem e quando o desejarem com o
auxílio da tecnologia (Laal, 2013). Otero, Alissandrakis, Müller, Milrad, Lencastre,
Casal e José (2013) no seu trabalho com demonstrações em ecrãs públicos nas
escolas, mostraram que os professores estão recetivos à tecnologia e foram capazes
de gerar cenários que tiravam proveito das potencialidades oferecidas para estimular a
aprendizagem. Sugeriram que as demonstrações em ecrãs públicos podem ter um
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papel importante na motivação dos alunos, na exploração de alguns conteúdos.
Também Dadzie, Benton, Vasalou e Beale (2014) com o seu trabalho, perceberam
que o processo de elaboração de vídeo de forma colaborativa para explicar um
threshold concept ajudou os alunos a entenderem os conceitos e que a reflexão sobre
o assunto ajudou os alunos a construir o seu próprio conhecimento. Resultados
confirmados através das opiniões dos alunos e professores, segundo os quais esta
abordagem conseguiu facilitar a construção colaborativa de conhecimento.
A revisão dos vídeos confirmou o potencial da composição de vídeo favorecendo
uma reflexão mais profunda sobre o tema. O trabalho de planeamento do vídeo
mostrou benefícios para a aprendizagem colaborativa e para o trabalho reflexivo. A
partilha de vídeos promove a curiosidade dos alunos em ciências e tecnologias
através da edição criativa de vídeos (Adams et al., 2013). Tendo como ponto de
partida uma perspetiva construtivista da aprendizagem, assente no paradigma da
aprendizagem centrada no aluno, considerando os alunos como criadores dos seus
conhecimentos a partir das suas experiências, do significado que atribuem a essas
experiências e das suas interações com os colegas, com os professores e com o meio
do qual fazem parte.
A complexidade dos threshold concepts nas áreas das ciências e tecnologia deve
conduzir à reflexão sobre as relações entre este e outros conceitos em diferentes
contextos, entre as suas partes, e entre estas e o todo que o constitui. Esta
abordagem parece-nos consistente, uma vez que a função social do ensino é a de
formar para compreender a realidade e intervir nela, função conseguida se o ensino for
orientado para a complexidade. Quanto maior é o grau de fundamentação e de
reflexão sobre a causa das coisas, maior e mais rigorosa é a capacidade de intervir
nelas (Vidiella, 1999).
O conhecimento da complexidade dos threshold concepts e a procura de
consenso sobre tal complexidade entre os professores e os alunos pode ter inúmeras
vantagens, entre as quais: a partilha de opiniões entre os professores e os alunos,
reciprocidade entre o conhecimento dos alunos e o dos professores, estabelecimento
de sequências de ensino e aprendizagem de acordo com a complexidade dos
threshold concepts, definição de estratégias adequadas aos interesses dos alunos
para abordar cada threshold concept, seleção dos temas mais adequados para serem
desenvolvidos de forma colaborativa ou individualmente, realização de projetos que
envolvam threshold concepts com níveis de complexidade conhecidos pelos
intervenientes no processo, como é considerado por alguns autores onde o estudo dos
threshold concepts é identificado como um campo teórico emergente ao considerar
alguns conceitos-chave dentro de uma disciplina como limites que são necessários
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ultrapassar para o aluno poder desenvolver uma compreensão a um nível superior
(Kinchin, 2010). O trabalho realizado à volta dos threshold concepts pode ter uma
influência integradora e transformadora sobre o desenvolvimento do saber no aluno
(Kinchin, 2010). Adams e Clough (2015) criaram um sistema de avaliação orientada
para os threshold concepts que apoia os professores na criação de Quizzes daptados
aos percursos de aprendizagem dos alunos. Adams e Clough (2015) no seu trabalho
em torno de threshold concepts nas áreas STEM apresentaram uma ferramenta que
permite a identificação e desconstrução de dificuldades habitualmente encontradas
nos alunos. Através de exemplos dos problemas habitualmente identificados, os
professores refletem sobre as dificuldades dos seus discentes, dotando os professores
de confiança para agir, dando-lhes uma orientação para ajudá-los a ultrapassarem
essas dificuldades. A incorporação da avaliação de diagnóstico surge assim como
parte de um processo de aprendizagem dirigida ao aluno.
Quinnell, Thompson e LeBard (2013), perceberam que para ocorrer a
aprendizagem de threshold concepts é necessário ser explícita a forma como se
pensa na disciplina, dando aos alunos as oportunidades de aumentarem a sua
confiança à medida que melhoram as suas competências. Estes autores concluíram
que a aprendizagem em ciências é complexa e que ao avançar nas suas próprias
aprendizagens, além de aprenderem conceitos novos, os alunos vão também
aprender a pensar, e a agir como cientistas. Este ambiente onde os alunos são
participantes ativos na construção do próprio conhecimento induz um trabalho de
pesquisa onde são colocadas questões aos alunos e são eles que encontram as
próprias

respostas.

Os

threshold

concepts

criam

momentos

de

mudança-

transformadora, estado concetual necessário para construir matérias-primas que
facilitam a mudança - pré-requisito necessário para a aprendizagem (Kinchin, 2010).
Esta ação transformadora é esquematizada por este autor da seguinte forma:

Figura 2. Mapa conceptual de Kinchin.
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As STEM são ciências complexas, no sentido de estarem em constante evolução.
As suas estruturas e os elementos que as constituem são, ou procuramos que sejam,
organizados com regras bem definidas, com consciência interna. Cada conceito
admite

múltiplas

dimensões,

relações

com

outros

conceitos,

perspectivas,

interpretações e utilizações (Morais, 2003). Relativamente ao ensino das STEM,
muitas vezes o que falha são as ligações entre o sistema de diagnóstico das
dificuldades concetuais e as práticas de ensino após o diagnóstico que não são
dirigidas para colmatar as dificuldades diagnosticas (Adams & Clough, 2015). Segundo
Dadzie, Benton, Vasalou e Beale (2014), disciplinas de áreas STEM são consideradas
chatas, difíceis de aprender, onde os conteúdos têm pouca ligação com o real. Em
contrapartida Mor e Noss (2008) vêm a programação como uma forma narrativa para
representar significados matemáticos. Com uma narrativa orientada e a análise de
atividades de aprendizagem para a matemática apoiadas pelo computador,
perceberam que a programação tem potencial como narrativa matemática e que para
possibilitar a abstração, o aluno deve ser capaz de se relacionar com a história.
Os professores devem organizar as suas práticas pedagógicas orientadas pela
utilização das tecnologias, de modo a estabelecerem uma relação crítica-produtiva
entre os objetos de aprendizagem e o aparecimento de novas tecnologias, as quais
exigem indivíduos com conhecimentos para as utilizar. A utilização do vídeo como
ferramenta pedagógica fornece aos alunos a oportunidade de investigarem e refletirem
sobre aprendizagens pertinentes dos vários conteúdos com os quais são
confrontados. As tecnologias encontram-se hoje mais presentes no dia a dia escolar
dos alunos, assim sendo, cabe aos professores explorar os efeitos educativos que
estes recursos possam trazer para a melhoria da sua prática pedagógica (Oliveira,
2009; Copyright Clearance Center, 2009; Greenberg & Zanetis, 2012; Pane et al.
2012; Heitink et al. 2012).
A análise da complexidade dos conteúdos e da sua aprendizagem de acordo com
uma abordagem construtivista para a aprendizagem escolar motivou a utilização do
vídeo como uma estratégia de ensino-aprendizagem no sentido de ir ao encontro das
características dos alunos, tais como serem criadores/produtores dos seus próprios
vídeos e interagirem com os colegas da sala de aula de acordo com os seus
interesses e motivações. Ao proporcionar aos alunos a oportunidade para editarem os
seus vídeos, o professor promoverá uma participação ativa no processo de
aprendizagem e permitirá as suas reais transformações em sujeitos produtores e
criadores de conhecimento. Poderá ainda aumentar a partilha e a interatividade entre
pares favorecendo tanto ‘o que ensina’ (que assume algumas ações como explicar ou
exemplificar) como ‘o que aprende’ visto serem mais próximas as relações entre pares
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(Heitink et al. 2012). A utilização do vídeo como forma alternativa de construir a
compreensão de conhecimento em áreas STEM assumiu-se no estudo de Dadzie,
Benton, Vasalou e Beale (2014) como um modo de promover a construção
colaborativa de conhecimento dos threshold concepts e como forma de promover a
expressão criativa no aluno. No seu trabalho Otero, Alissandrakis, Müller, Milrad,
Lencastre, Casal, José (2013) através da criação de vídeo, os alunos puderam
identificar mal-entendidos e superar dificuldades de aprendizagem, neste sentido, o
vídeo não é um produto acabado, mas um desempenho evolutivo que deve avançar
com o processo de aprendizagem e com a partilha de vídeo.

7. CONCLUSÃO
A RSL, pela sua própria natureza, procura reunir todas as provas que encaixam
nos critérios de elegibilidade pré-definidos, a fim de responder a uma questão de
pesquisa específica. A RSL descreve todo o processo de revisão de forma explícita,
sistemática e crítica da informação selecionada, o que permite replicar o protocolo
utilizado em futuras pesquisas. No nosso caso, respondeu à questão de revisão - Qual
a relação entre a edição de vídeo e os threshold concept nas áreas STEM? - e
apresentou-nos os resultados de estudos que contribuem para o conhecimento sobre
a criação de vídeo e threshold concepts em STEM. Encontrámos uma vasta gama de
artigos sobre threshold concepts, no entanto constatamos que existem poucos estudos
que correlacionem os “threshold concepts e STEM” e os “threshold concepts e edição
de vídeo”.
Da análise dos artigos concluímos que na literatura é realçada a importância do
trabalho em torno dos threshold concepts para uma aprendizagem efetiva dos temas
curriculares. Compreende-se que a sociedade está em mudança e são necessárias e
fundamentais adaptações no processo de ensino (Laal, 2013), onde devemos focar o
ensino na compreensão através da prática (Dadzie, Benton, Vasalou, & Beale, 2014).
Compreendemos, também, que a edição criativa de vídeo favorece a
aprendizagem e compreensão de conceitos, nomeadamente quando esta se centra no
processo de edição de vídeo e não no produto final (Adams et. al. 2013) através de um
envolvimento efetivo dos alunos (Stojanova, 2010), onde estes se vão tornar autores
e/ou atores e não meros espetadores. Com esta perspetiva os alunos conseguem ter
uma melhor compreensão sobre o threshold concept estudado, de modo a interligarem
estes conhecimentos com as suas próprias aprendizagens. Quanto maior for o
envolvimento do aluno na edição de vídeo, no sentido da manipulação criativa, da
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pesquisa, na descoberta de novas formas de expressão de conhecimentos e saberes,
maior será a eficácia didática deste processo.
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Resumo:

A importância da leitura na formação do aluno como cidadão é um
tema amplamente discutido no meio acadêmico. No entanto, o
incentivo e a motivação à leitura, em contexto escolar, infelizmente,
nem sempre atendem à expectativa de formação de leitores. Para além
disso, pensando neste novo contexto da cibercultura, também não se
pode ignorar a presença das novas tecnologias em sala de aula e
como a Internet e os novos suportes de leitura afetam a formação do
leitor. Diante deste cenário, surgem algumas indagações: o que é
formar leitores na contemporaneidade? E o leitor acostumado à leitura
no meio impresso transita, com facilidade, para o meio eletrônico? Com
esses questionamentos, propõe-se, a partir de um resgate teórico, uma
reflexão a respeito da formação de leitores no “mundo digital”, partindo
do reconhecimento do papel social da leitura e da importância da
formação de leitores, passando pela identificação dos diferentes
suportes de leitura aqui abordados (impresso e eletrônico) e,
finalmente, discutindo o futuro da leitura mediante o avanço da era
digital. Como resultado desse levantamento teórico, verifica-se que a
leitura em meio digital não pode ser vista como um problema; pelo
contrário, é mais uma aliada na formação de leitores. E que o uso das
novas
tecnologias
(novos
suportes
de
leitura)
contribui
significativamente para o enriquecimento da prática pedagógica e
também auxilia no estímulo ao processo de leitura.

Palavras-chave:

Cibercultura, leitura, formação do leitor, novas tecnologias.

Abstract:

The importance of reading in students formation as a citizen is a topic
widely discussed in academic environment. However, reading
encourangement and motivation, in a school context, unfortunately,
does not always meet readers’ expectations. Besides that, and thinking
inside this new context of cyberculture, we can’t ignore the presence of
new technologies in the classroom and how the Internet and new
reading media affect the reader's education. Faced with this scenario,
some questions arise: what is readers training in the contemporary
world? And the reader who is used to the printed way of reading
transits, easily, to the electronic way? With these questions, we
proposed, starting from a theoretical rescue, a reflection about readers
formation in the "digital world", beginning with the recognition of the
social role of reading and the importance of the readers formation,
passing by the identification of different reading supports (electronic and
printed) and, finally, discussing the future of reading through the
advance of the digital era. As a result of this theoretical essay, we
stated that reading in digital media can not be seen as a problem. On
the contrary, it is an ally for the readers formation. And that the use of
new technologies (new reading supports) contributes significantly to the
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enrichment of pedagogical practice and also helps stimulating the
reading process.
Keywords:

Cyberculture, reading, reader training, new technologies.

1. A LEITURA E O SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO
Ler não é apenas descodificar símbolos, vai muito para além disso. Ler é uma
ferramenta importante no processo de constituição de um sujeito como cidadão, como
nos aponta Villardi (1999):
“Ler é construir uma concepção de mundo, é ser capaz de compreender o que
nos chega por meio da leitura, analisando e posicionando-se criticamente frente às
informações colhidas, o que se constitui como um dos atributos que permitem exercer,
de forma mais abrangente e complexa, a própria cidadania.” (p. 4).
Visualizando a leitura como uma prática social, que possibilita o desenvolvimento
do senso crítico e da autonomia, realiza-se uma ponte com a Estética da Recepção e
com as referências de Jauss (1994), depreendendo que o processo de valorização do
leitor e do seu horizonte de expectativas (suas impressões e seu conhecimento prévio)
é fundamental para a compreensão desse processo de leitura.
Nesse sentido, o efeito provocado pela leitura está vinculado ao conhecimento
prévio do leitor, às suas experiências, sendo o que influencia a atualização da leitura
de forma diferenciada entre os leitores, pois a recepção da obra não é igual para
todos, já que as suas histórias de vida também, não são as mesmas.
Esta convergência de olhares para o leitor é de fundamental importância para
compreendermos alguns pontos relevantes para o processo de formação do leitor, a
saber: a leitura pode afetar diretamente o leitor (e/ou ser afetada por ele); o gosto pela
leitura, assim como a sua prática, podem ser entendidos como construções sociais; o
sujeito leitor tem a possibilidade de amadurecimento – individual e intelectual – com a
prática da leitura; e a leitura pode propiciar ao sujeito o desenvolvimento da sua visão
crítica acerca do mundo e o seu estabelecimento como cidadão.
Pensando especialmente na escola como espaço privilegiado para fornecer meios
para a formação do leitor, destacamos a relevância do estímulo à leitura no
desenvolvimento do aluno como cidadão (Buse, 2012). No entanto, não basta apenas
que o professor tenha consciência disso, é necessário que ele faça com que seu aluno
perceba e reconheça a leitura como uma prática social, que “[...] além de meio de
acesso à informação, promove diálogos, aumenta a capacidade de abstração e de
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formulação de ideias, propicia a fruição estética, aguça a razão, apura a sensibilidade”
(Pszczol, 2008, p. 12) e promove o seu desenvolvimento enquanto cidadão.
Com tudo o que já foi aventado até aqui, ratifica-se a afirmação de Maria (2008):
“no mundo contemporâneo, o conceito de verdadeira democracia passa pelo decisivo
investimento na formação de leitores” (p. 28). Logo, para se reformular a questão do
estímulo à leitura e formação do leitor, é essencial compreender que a leitura é
indispensável à nossa formação crítica.
2. A LEITURA NA “ERA DIGITAL”

Pensando na leitura e na forma de recepção dos textos, aliada às novas
tecnologias, despontam alguns questionamentos: há diferença no processo de
recepção do livro quando há alteração do suporte de apresentação? O modo de leitura
realizado em diferentes suportes pressupõe leituras também, diferenciadas? Ou ainda,
em pleno século XXI, como estimular a leitura diante de tantos outros atrativos
tecnológicos?
São muitas as indagações e nenhuma apresenta uma resposta única e objetiva.
Trata-se de um grande desafio, sobre o qual é necessário agir, pois a formação de
leitores é de substanciosa relevância na constituição de um país de cidadãos críticos e
participativos.
Hoje não se pode, de forma alguma, ignorar a influência da Internet nos alunos e
sendo esta bem utilizada, auxilia no processo de ensino-aprendizagem, como
sustentam Maciel e Lima, no artigo “Linguagem, tecnologia e educação”, do ano de
2010:
“Usar a Internet como instrumento no processo educativo amplia a comunicação
entre aluno e professor, bem como o tráfego de informação educacional e cultural. O
estudante tem acesso a outras realidades, a instrumentos educativos on-line, a uma
infinidade de recursos que podem e devem auxiliar seu aprendizado.” (p. 153).
Em se tratando de leitura e formação de leitores, mais do que nunca, é preciso
considerar, além do suporte impresso – livro –, o suporte eletrônico como meio de
incentivo à leitura, como defendem Ramos e Corso (2010), hoje o professor não pode
“ [...] ignorar que cada um dos leitores é um pouco espectador e um pouco internauta”
(p. 27).
Neste contexto da “era digital”, os leitores – tanto aqueles que já se constituíram
leitores como aqueles em formação – são desafiados por este novo modelo de leitura
que se processa nos meios eletrônicos; Desta forma, a escola precisa de incorporar
rapidamente este novo suporte de leitura, bem como preparar os docentes para que
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tenham condições de trabalhar a leitura nesse ambiente, como alertado por Bezerra
(2010): “A leitura em ambiente hipertextual implica a formação de um novo leitor, o que
já seria motivo suficiente para que a escola volte sua atenção para essas práticas” (p.
181).
A leitura em meio eletrônico, com os hipertextos, demanda organização para que
não se perca o foco pretendido durante a navegação pelos diversos textos
interligados. E o grande volume de informações que dali é possível extrair pode, ao
mesmo tempo, auxiliar e atrapalhar o aluno que ainda não tem experiência com esse
tipo de leitura. Por isso, é imprescindível que os docentes estejam aptos para
auxiliarem os seus alunos durante este processo de conhecimento e adaptação ao
novo suporte de leitura para que, efetivamente, a formação do leitor ocorra de forma
satisfatória.
De acordo com Chartier (1999b):
“ (…) tal mudança no suporte físico da escrita força o leitor a ter novas atitudes e
aprender novas práticas intelectuais. A passagem dos textos do livro impresso para a
tela do computador é uma mudança tão grande quanto a passagem do rolo para o
códex durante os primeiros séculos da Era cristã. Isso desafia a ordem dos livros
familiares aos leitores e dita novos caminhos de leitura que superam as limitações
tradicionais impostas pelos objetos impressos” (p. 28).
Entretanto, é certo que esta realidade de leitura digital não é democrática, pelo
menos não ainda e pensando especialmente na educação pública, na qual em muitos
lugares faltam carteiras escolares, material didático, um ambiente adequado para o
estudo, professores, bibliotecas e até energia elétrica, pensar em leitura digital parece
uma utopia (e, às vezes, até descabido diante de tantas outras necessidades mais
imediatas). Porém, os novos suportes de leitura, ainda assim, não podem fazer parte
de um tema incógnito, é necessário sim que os professores conheçam os novos
suportes, estejam ambientados com a leitura em meio digital e estejam preparados
para indicar, orientar e estimular os alunos para essa “nova” possibilidade de leitura,
como muito bem indica Martins e Machado (2011):
“ (…) discutir as condições atuais de produção de leitura, numa interseção entre o
livro literário e as diversas mídias, torna-se fundamental para quem quer chegar perto
dos sentidos da leitura para crianças e jovens. Só assim se pode pensar em condições
propícias de formação de leitores, em contextos de multiletramentos simultâneos, que
esses leitores assimilam muito melhor que nós, adultos” (p. 30).
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Com efeito, os adolescentes e jovens, na maior parte das vezes, têm muita
abertura e, até mesmo, facilidade para trabalhar com novas tecnologias. Por sua vez,
os docentes não podem ficar para trás nessa empreitada. E nesse sentido, é essencial
que os professores se interessem também, pelo que há de novo, procurem conhecer
as novas tecnologias e, sempre que possível, dentro de um planejamento apropriado,
busquem utilizar em suas aulas tudo aquilo que vier contribuir para o enriquecimento
do processo ensino-aprendizagem.
Por isso, é essencial que professores e alunos tenham consciência do uso das
novas tecnologias: o seu propósito, a sua intencionalidade e a sua relevância para o
processo de ensino-aprendizagem. Até porque, se seguirmos o conceito de tecnologia,
o livro didático ou o livro impresso como um todo, representa também, uma tecnologia
física. Porém, professores e alunos não têm a oportunidade de visualizar novas
possibilidades de trabalho com a leitura se os seus conceitos de tecnologia não forem
explicitados.
Segundo Brito (2006), podemos conceituar tecnologia dentro de algumas
categorias específicas, trazendo diversas possibilidades de trabalho com tecnologia
para a sala de aula e nas práticas de leitura. De acordo com Brito (2006, p. 08) as
tecnologias estão contidas em três grandes grupos:
1. Tecnologias físicas: são as inovações de instrumentos físicos, tais como:
caneta esferográfica, livro, telefone, aparelho celular, satélites, computadores.
Estão relacionadas com a Física, Química, Biologia, etc. (equipamentos).
2. Tecnologias organizadoras: são as formas de como nos relacionamos com o
mundo; como os diversos sistemas produtivos estão organizados. As
modernas técnicas de gestão pela Qualidade Total é um exemplo de tecnologia
organizadora. (relações com o mundo).
3. Tecnologias simbólicas: estão relacionadas com a forma de comunicação entre
as pessoas, desde a iniciação dos idiomas escritos e falados à forma como as
pessoas se comunicam. São os símbolos de comunicação. (interfaces de
comunicação).
Podemos ainda, utilizar a categoria das tecnologias educacionais, onde
percebemos os conceitos de tecnologia física e simbólica numa perspectiva
pedagógica, aplicada ao uso em sala de aula. De acordo com o estudo de Brito (2006,
p. 12), as tecnologias educacionais, na visão dos professores, são os “recursos que
usamos com nossos alunos para proporcionar conhecimento.”, tais como livro, vídeo,
computador, rádio, dentre outras. Elas também, “propiciam novas formas de aprender,
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ensinar e produzir conhecimento e são utilizadas de acordo com os propósitos
educacionais, bem como, as estratégias mais adequadas à aprendizagem”.
Nesse sentido, é interessante que os professores – e a escola como um todo –
passem a ver a Internet como uma possível parceira no trabalho pedagógico, pois a
Internet representa aqui, na visão de Brito (2006), o conceito de tecnologia física
aliada à tecnologia educacional. Muitas vezes, os docentes encaram o uso da Internet,
por parte dos alunos, como um empecilho.
Nos tempos em que a busca pela inclusão digital tornou-se também, um papel do
Estado, no qual existem diversos projetos em andamento, que pretendem assegurar
aos alunos e professores a inserção nesse meio digital, fica complicado entender a
postura de alguns docentes que proíbem que os alunos levem seus computadores
portáteis, Tablets, celulares com acesso à Internet para a sala de aula, com a simples
alegação de que isso irá atrapalhar a aprendizagem. É claro que existem
complicações envolvidas nesse processo de inclusão e que simplesmente permitir que
os alunos acessem a Internet em sala de aula, sem nenhuma discussão prévia, não é
a solução. Contudo, é preciso que haja diálogo entre alunos e professores a respeito
do assunto – apenas proibir não traz efeito positivo. Por isso, voltamos a afirmar, é
importante que os professores se preparem para essa nova realidade, não apenas
conhecendo as ferramentas e recursos disponíveis, como também se envolvendo no
desenvolvimento de projetos que possam contribuir significativamente no processo
ensino-aprendizagem.
E quando o assunto é leitura, a Internet pode ajudar no processo de formação do
leitor e os novos suportes de leitura também, ou seja, os professores e a escola não
podem ignorar que:
“ (...) o novo quadro cultural que se vislumbra é profícuo, pois estabelece um
diálogo entre a tradição e as novas modalidades de leitura, em que os livros, virtuais
ou não, serão presença constante junto ao leitor contemporâneo, tão inquieto e aberto
a inovações que justifiquem a sua procura sempre por novas práticas leitoras.”
(Niederauer; Rodrigues, 2009, p. 5).
Paulino, em seu ensaio intitulado “O acesso a impressos e à Internet na formação
de leitores”, afirma que os processos de formação de leitores “para e pela tela ou para
e pelo livro” são diferentes (Paulino, 2011, p. 218), e, por isso, é necessária a
atualização das metodologias utilizadas em sala de aula. A simples inserção de uma
nova tecnologia não garante uma mudança ou melhoria das aulas, é imprescindível
que haja uma reconfiguração (Lemos, 2003) da metodologia utilizada na aula para
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que, de fato, a tecnologia utilizada seja proveitosa e traga benefícios em prol do
processo ensino-aprendizagem.
“O grande problema é que os professores não têm inovado a metodologia com a
utilização de suportes diferentes, o que acontece é a substituição do quadro de giz,
por exemplo, pelo uso de transparências, mas da mesma forma, evitando apenas o
sujar das mãos com o giz, não havendo uma inovação nas aulas” (Brito; Negri Filho,
2009, p. 18-19).
Não basta apenas que o professor adira às novas tecnologias, é de grande
importância que este docente seja preparado para esta nova realidade. O uso das
novas tecnologias nas aulas não se restringe a práticas esporádicas nos laboratórios
de informática ou apenas, a uma apresentação em powerpoint; é preciso que as
tecnologias sejam integradas ao currículo – com este representando o conceito de
tecnologia organizadora (Brito, 2006) –, de forma a que o uso daquelas realmente
provoque mudanças nos processos de ensino e aprendizagem (Almeida; Valente,
2011, p. 9). Portanto, é preciso que se invista na formação dos professores para essa
nova concepção de leitura e que os cursos de licenciatura, em especial os cursos de
Letras e Pedagogia, que formam professores, atualizem-se com relação a esta nova
prática, com a intenção de preparar o futuro docente, formador de leitores, para o
trabalho tanto com a leitura no suporte impresso como no digital e com as demais
tecnologias de informação e comunicação (TIC).
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura que se processa em meio digital é mais uma aliada na formação do leitor
e não deve ser encarada como o fim do suporte impresso. Em se tratando
especificamente da formação do leitor, independente do tipo de suporte utilizado, o
importante é que a leitura seja estimulada, até porque “tela e livro são
complementares, e os dois suportes interagindo entre si contribuirão para o
desenvolvimento da leitura” (Freitas, 2011, p. 212).
Diante de tudo isso, de fato não se pode desprezar a questão que envolve a
leitura em meio digital, pois, segundo Chartier (1999), trata-se de uma revolução tanto
no suporte como na forma de realizar esta leitura:
“O fluxo sequencial do texto na tela, a continuidade que lhe é dada, o fato de que
suas fronteiras não são mais tão radicalmente visíveis, como no livro que encerra, no
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interior de sua encadernação ou de sua capa, o texto que ele carrega, a possibilidade
para o leitor de embaralhar, de entrecruzar, de reunir textos que são inscritos na
mesma memória eletrônica: todos esses traços indicam que a revolução do livro
eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito assim como
nas maneiras de ler.” (p. 13).
E para que não restem dúvidas sobre a contribuição da era digital para a
formação do leitor, recorre-se a quem há muito tempo estuda os processos de leitura e
a formação de leitor, Lajolo e Zilberman (2009) defendem que:
“O acesso à realidade virtual depende do domínio da leitura e, assim, esta não
sofre ameaça nem concorrência. Pelo contrário, sai fortalecida, por dispor de mais um
espaço para sua difusão. Quanto mais se expandir o uso da escrita por intermédio do
meio digital, tanto mais a leitura será chamada a contribuir para a consolidação do
instrumento, a competência de seus usuários e o aumento de seu público.” (p. 31).
Logo, a leitura continua como protagonista neste enredo, ainda que surjam novas
personagens e mudanças de cenário. O uso das novas tecnologias, dos novos
suportes de leitura nas aulas, de forma adequada e integradas ao currículo, enriquece
a prática pedagógica e o processo de apropriação de saberes socialmente
construídos. Para tanto, é imprescindível que a formação dos professores também
compactue com a nova realidade “cibercultural”. É necessário que os futuros
professores, nos cursos de licenciatura, tenham acesso às novas tecnologias
disponíveis, reconheçam as suas funcionalidades, discutam a respeito do seus usos
em sala de aula e, principalmente, possam refletir sobre a apropriação destas
“ferramentas” de forma integrada ao currículo e ao processo ensino-aprendizagem,
não apenas como um meio de transmissão de conteúdo, mas como um processo de
construção de saberes, (re)inventando-os e (re)organizando-os. É necessário
(des)construir um novo cenário educativo pautado no que a cultura e a cibercultura do
século XXI espera. Afinal, “[...] tecnologias não fazem mágicas; professor e alunos são
as estrelas de todo o processo.” (Brito; Negri Filho, 2009, p. 20).
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O presente artigo baseia-se na apresentação de resultados
pertinentes, baseados num projeto de investigação que
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processos de trabalho dos professores, mais precisamente
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1. INTRODUÇÃO
Estudos realizados sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na
educação sempre estiveram muito associados à análise da sua utilização em contexto
sala de aula no suporte ao trabalho dos alunos, bem como ferramentas de apoio ao
ensino por parte dos professores.
Contudo, ainda são escassos estudos onde se poderão encontrar dados sobre o
real resultado da utilização das tecnologias no processo de trabalho dos professores
fora da sala de aula mais precisamente em áreas como a gestão, organização e
comunicação.
Torna-se então necessário encontrar dados concretos que permitam saber os
reais efeitos da utilização das tecnologias por parte dos professores nas escolas.

1.1 Estrutura escolar como proposta por Mintzberg
A

escola,

apesar

da

sua

pequena

dimensão,

é

burocraticamente,

profissionalmente e politicamente uma organização complexa (Telem, 1996). A divisão
estrutural da organização escola proposta por Mintzberg (1995), e o reconhecimento
das suas estruturas intermédias, mais concretamente os professores com cargos de
coordenação, como seja o diretor de turma e coordenadores de departamento,
remete-nos para o reconhecimento específico das suas componentes operacionais
principais, bem como do funcionamento da escola como um todo.
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Esta estratificação e estruturação é necessária e realizada com vista a melhor
entender a) a organização da escola, b) o processo funcional dos fluxos de trabalho
relacionados com tomadas de decisão e gestão e c) como se processa o fluxo de
comunicação na instituição. Assim, com base nos modelos organizacionais propostos
por Mintzberg, a estrutura da escola adapta-se e molda-se segundo cinco estruturas: o
vértice estratégico, a linha hierárquica, o centro operacional, a tecnoestrutura e o
pessoal de apoio (Fig. 1).

Figura 1 – Representação piramidal das estruturas da organização de escola segundo o
modelo proposto por Mintzberg (1995).

Na escola contemporânea podemos considerar a Direção Executiva como o
vértice estratégico onde se concentra toda a gestão interna e tomada de decisões. É
também responsável pela supervisão e gestão de recursos e conflitos. Acresce-lhe a
função de coordenar o fluxo de informação, planeamento de atividades, bem como a
ligação entre os outros elementos da organização através da linha hierárquica. Esta
linha hierárquica, composta pelas estruturas intermédias, tem como principal função o
estabelecimento de ligações entre as diferentes partes constitutivas da organização.
É através das estruturas intermédias que passa todo o fluxo de comunicação e
trabalho da escola. Numa visão piramidal da estrutura escolar, as estruturas
intermédias assumem-se como os elementos que primeiramente recebem e
respondem às ordens do topo da pirâmide, atuando assim como vértice estratégico
(Mintzberg, 1995).
Conhecidos os gestores intermédios, estes fazem a ponte entre a Direção
Executiva e o centro operacional, os professores.
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A importância de definirmos estes componentes organizacionais de uma escola,
permite-nos identificar quais são aqueles que maior influência tem nos processos de
gestão, organização e comunicação. Podemos com isto, definir quais são os clusters
de estudo mais relacionados com os domínios das questões de investigação
operacionais da investigação.

1.2 A Gestão, Organização e Comunicação
Os meios de comunicação e processos de trabalho numa organização escolar
podem basear-se no ajuste direto (Mintzberg,1995) através de uma comunicação
presencial ou através de meios de comunicação digital como por exemplo: correio
eletrónico, videoconferência, painéis eletrónicos de partilha, sinalização digital de
apresentações eletrónicas bem como partilha e trabalho colaborativo de documentos.
Genericamente, entende-se que um dos processos mais utilizados para
transmissão de informação/comunicação, utilizando as tecnologias digitais, é o correio
eletrónico. Na verdade, a utilização do correio eletrónico como forma de comunicação
institucional revela inúmeras vantagens neste ambiente, mas, ainda apresentava
algumas dificuldades de estabelecimento da sua utilização, como nos é revelado no
estudo da Inspeção Geral da Educação de 2011. Este estudo evidencia um nível baixo
de utilização deste serviço, representado pelo valor de utilização de 40% (GEPE,
2008) para ensino básico e secundário. Na escola a utilização das tecnologias digitais
de comunicação como o correio eletrónico, acrescentam um meio de comunicação,
bem como facilidade de acesso e organização da informação.
Mas qual é o seu verdadeiro impacto e consequência na melhoria dos fluxos de
trabalho?
Se considerarmos a área da gestão relacionada com as instituições económicas,
o impacto das tecnologias em processos de melhoria, na área administrativa e
processos de comunicação, tem sido já demonstrado. Estudos como os de Shafrir e
Yuan (2012) revelam múltiplas vantagens na utilização do correio eletrónico em
instituições sociais não lucrativas. Shafrir e Yuan (2012) revelaram, em estudos
prévios, como conclusão, o fato da interação interpessoal online ser potencial de
aumentar a interação face-a-face. Assim, por exemplo a utilização do correio
eletrónico institucional, poderá ser também forma de promoção de interação social da
própria comunidade escolar.
Por outro lado, contrapondo, Cummings, Butler e Kraut (2002) revelam que a
utilização de ferramentas de comunicação eletrónica “introduz” menos importância nas
relações interpessoais dentro de uma organização, em detrimento da comunicação
presencial e da comunicação por voz.
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Apesar do primeiro estudo mostrar vantagens, o segundo estudo revela aspetos
negativos associados à utilização desta tecnologia de comunicação.
A informação por correio eletrónico não é tão apreciada porque contem
informação com elevada carga formal, longa, geral e não atual. Não satisfaz o
‘trigger’ imediato para a ação de gestão (Visscher, 1996).

Apresenta-se assim indispensável apurar resultados através de um estudo mais
profundos e profícuos em torno da sistematização das vantagens ou limitações da
utilização do correio eletrónico nas escolas, bem como em torno de várias outras
ferramentas tecnológicas atualmente ao dispor dos professores.
Simultaneamente, é também importante realçar o fato de uma mesma ferramenta
digital revelar comportamentos diferenciados de organização para organização (Shafrir
& Yuan, 2012), o que poderá resultar em diferenças no impacto registado, mesmo
entre organizações com estruturas semelhantes, como as escolas.
Deste modo, entendeu-se vantajoso de realizar um levantamento de dados que
nos revele indicadores precisos sobre o verdadeiro efeito das tecnologias nas áreas
que estivessem diretamente relacionadas com todo o processo de trabalho dos
professores, considerando em particular as direções e as estruturas intermédias,
tomando como foco contextos escolares diversificados.
2. O INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO
O desenvolvimento inicial do instrumento de investigação teve como base a
formulação da hipótese geral e das respetivas hipóteses operacionais de investigação,
como recomendado por Hill e Hill (2002). Foi assim proposta como hipótese geral: “A
utilização das tecnologias na escola melhora os processos de trabalho dos
professores nas áreas da gestão, organização e comunicação da escola”.
O ponto de partida do instrumento de investigação teve como base o modelo
Technology Accept Model (TAM) de Davis et al. (1989).
O instrumento foi previamente estruturado com base nos domínios: Perceção de
Melhoria (PM), Perceção de Facilidade de Utilização (PFU), Atitude (AT) e Utilização
(UT) (Fig. 2).
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Figura 2 – Domínios utilizados no instrumento com base no modelo TAM de Davis et al. (1989).

De forma a identificarmos e apresentarmos os dados que demostram a relação do
modelo com: a) ferramentas tecnológicas, b) área da gestão, c) área da organização e
d) área da comunicação; os domínios iniciais da Utilização e Perceção de Melhoria
foram

adaptados

itens

que

respondessem

especificamente

a

estes

constructos/fatores.
Os itens constitutivos do modelo inicial de Davis (1989) foram traduzidos e
sujeitos à validação por um painel de 13 especialistas e investigadores nacionais nas
áreas de i) ciências da educação, ii) administração e liderança e iii) tecnologias na
educação. A recolha da opinião de especialistas que integram as áreas relacionadas
com a investigação permitiu realizar uma análise minuciosa e corrigir conceitos de
forma a desenvolver um instrumento de recolha de dados válido e objetivo. A
quantidade de participantes no painel de especialistas, número impar de forma a
termos um resultado final único de opiniões relativamente aos domínios e subdomínios
propostos no modelo (Grelha 1).
Domínios

Subdomínios

Participantes
no Painel

PMA (Auto perceção)
PM (Perceção de Melhoria)

PMG (na Gestão)
PMC (na Comunicação)
PMO (na Organização)

AT (Atitude)
UTP (Produção de Materiais)
UT (Utilização)

13

UTC (Comunicação)
UTO (Acesso e Organização Documental)
UTG (Gestão Interna)

PFU (Perceção de Facilidade de Utilização)
Grelha 1 – Relação dos domínios e subdomínios com o número de participantes no painel.
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Na importância de recolher dados com relevância e abrangência necessária
tornou-se necessário definir como público-alvo as escolas nacionais do 3º ciclo e
ensino secundário. Assim, o estudo em causa, desenvolvido entre outubro de 2015 e
fevereiro de 2016, estruturou-se, numa primeira fase, na aplicação de um pré teste a
15% da população (n=1171) de escolas, encontrando-se para esta fase um total de
337 repostas válidas. Após a recolha de dados do pré teste estes foram verificados,
tratados e inseridos no programa SPSS® de forma a aplicar os testes de fiabilidade e
consistência. Os dados foram ainda submetidos a uma análise fatorial exploratória de
forma a otimizar a correlação dos domínios iniciais propostos.
Após o processo de redução fatorial exploratória, o modelo foi analisado no
AMOS® de forma a ser validado antes da sua aplicação final, resultando em bons
indicadores finais, segundo os indicadores propostos em Maroco (2014), na análise
fatorial exploratória (X2/d.f.=1.731, CFI=.922, PCFI=.850, GFI=.860, RMSEA=.047, p
(rmsea<0,05) =.872).

Figura 3 – Modelo do instrumento final.

O questionário foi adaptado e aplicado à restante população (n=1002) de janeiro a
março de 2016 resultando na recolha de 1691 respostas válidas.
A proposta deste “short paper” é a apresentação de conclusões e dados
decorrentes da análise preliminar dos resultados deste estudo.
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3. CONCLUSÃO
Os resultados começam a sugerir uma forte utilização de ferramentas que
proporcionam uma real melhoria organização e comunicação no trabalho dos
professores, como por exemplo o correio eletrónico e sistemas de arquivo e partilha
online. Na área da gestão existe também um alto valor da média de utilização de
programas administrativos o que evidencia um maior investimento na utilização de
ferramentas administrativas de gestão internas.
É um mito de que a simples adoção de tecnologias é garante de vantagem
competitiva para a organização escola. As tecnologias da informação e comunicação
são constituídas por um conjunto de ferramentas com caraterísticas específicas.
É preciso ter dados concretos e relevantes da relação entre a utilização das
tecnologias e a melhoria dos processos de trabalho nas escolas. Se assim não for,
estaremos a introduzir novas práticas que por si só são um acréscimo ao aumento
crescente das tarefas dos professores nas escolas (Hargreaves, 1998).
Temos ainda que ter em conta que as mudanças de práticas de trabalho tendem
em colidir com a rotina e o sistema de poder já instalado (Zorrinho, 1991).
Mas perceber em que modo é que as tecnologias são realmente eficazes dá-nos a
possibilidade de orientar para o estabelecimento de práticas de gestão escolar mais
organizada, colaborativa e eficiente, esperando assim proporcionar melhorias nas
condições de trabalho dos docentes.
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Resumo:

Neste artigo evidenciamos que as tecnologias digitais
constituem a realidade contemporânea e, assim como
tecnologias anteriores, modificam nossa maneira de pensar e
agir. Contudo, surpreendentemente, ainda pouco influenciam
as salas de aula, contrariando previsões de especialistas em
informática na educação. Diante disso, e no contexto da
Educação Matemática, buscamos entender as características
das tecnologias digitais para a educação e seu potencial
para modificar a matemática escolar e seu ensino.
Concluímos que esse potencial é freado pelo modelo de
educação geralmente praticado, baseado no acúmulo de
conhecimentos, o qual vem se intensificando com exames de
avaliação de âmbito nacional e internacional. Tal modelo se
perpetua na formação de professores, tanto inicial quanto
continuada, e implica numa subutilização das tecnologias
digitais em sala de aula. Para que seu potencial possa ser
aproveitado, esboçamos a defesa da sala de aula ser um
espaço de experiências e sentidos, um local de encontros
onde o aluno possa vivenciar a matemática, ao mesmo
tempo, mais conceitual, relacional e prática.

Palavras-chave:

Tecnologias da informação e comunicação, ensino de
matemática, formação de professores.

Abstract:

In this paper, we indicate that digital technologies constitute
contemporary reality and like previous technologies, change
our way of thinking and acting. However, surprisingly their
influence at classrooms is still low, contradicting computer
education experts forecasts. Thus, in the context of
mathematics education, we seek to understand the
characteristics of digital technologies for education and its
potential to change the school math and its teaching. We
conclude that the educational model based on the
accumulation of knowledge holds this potential back, and this
has intensified with national and international assessment
tests. This model is perpetuated in teacher training, both preservice and in-service resulting an underutilization of digital
technologies in classroom. In order to use its potential, we
outlined the defense of the classroom to be a place of
experience and senses, a place for meetings where students
can experience the math at the same time, more conceptual,
relational and practical.

Keywords:
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education, teacher education.
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1.

INTRODUÇÃO
Hoje em dia as tecnologias digitais (TDs) tomam parte da maioria das coisas que

fazemos no dia a dia; temos um cotidiano digitalizado em vários sentidos, por isso,
diferente de anos atrás. Profissões e hábitos deixaram de existir e novos foram criados
por conta das TDs, tal qual ocorreu com o surgimento de outras tecnologias no
passado, como a prensa de tipos móveis de Gutemberg, no século XV. Conforme
afirma McLuhan e Fiore (1967, p.54 e p.69), “Todos os meios [tecnologias] são
prolongamentos de alguma faculdade humana – psíquica ou física. [...] O
prolongamento de qualquer de nossos sentidos altera nossa maneira de pensar e agir
– o modo de perceber o mundo. Quando essas relações se alteram, os homens
mudam”. Assim, é inegável a influência das TDs em nossas vidas, mas,
estranhamente, a sala de aula pouco mudou nas últimas décadas, ou seja, a
configuração física da sala de aula (a disposição dos móveis e os recursos
disponíveis), o papel do professor e dos alunos, e o senso comum do que acontece
em uma aula, pouco foram influenciados pelas TDs.
Por outro lado, investimentos em pesquisas e definição de políticas públicas,
visando um quadro oposto a este, foram realizados em diversos países, incluindo o
Brasil. Além disso, a previsão de especialistas em informática na educação, há 20
anos, era que as TDs já teriam mudado “a natureza fundamental da escola” e a sala
de aula nos dias atuais (Papert e Freire, 1995). Assim, cabe questionarmos: Por que
não mudou? Será que as TDs não são tão relevantes para a educação a ponto de
influencia-la de modo a modificar a aula e a sala de aula?
Neste artigo objetivamos explorar estes questionamentos no contexto da
Educação Matemática, o que nos levou a refletir sobre a própria matemática escolar e
seu ensino, evidenciando o potencial e desafios do uso das TDs na educação e as
implicações disso para a sala de aula.
2. O FOCO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Vamos nos concentrar na área de Educação Matemática por ser de nosso
interesse e por sua relevância no direcionamento de esforços visando alterar um
quadro generalizado de insatisfação. Atualmente, alunos e professores pressionam
por mudanças no ensino de matemática. Os primeiros ao manifestarem insatisfação
com uma matemática difícil, desinteressante e dissociada do mundo em que vivem; e
os professores por estarem frustrados por não conseguirem estimular seus alunos a
aprenderem matemática. Também, resultados recentes de exames nacionais e
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internacionais, balizadores de políticas públicas, indicam problemas com a matemática
escolar. Por exemplo, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio no Brasil (mais
informações em http://portal.inep.gov.br/enem), divulgado em janeiro de 2015, aponta
uma queda de 7,3% no desempenho médio em matemática, com relação ao ano
anterior. Além disso, apenas 9% dos concluintes do Ensino Médio demonstraram um
nível esperado de conhecimento em matemática, com a capacidade para calcular
juros e percentagens, por exemplo. Entre os adultos com idade média de 40 anos,
pesquisa mais recente realizada no Brasil, divulgada em novembro de 2015, apontou
que 75% não sabem médias simples, 63% não conseguem responder a perguntas
sobre

percentuais

e

75%

não

entendem

frações

(retirado

de

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,adultos-nao-sabem-matematica-basica-segundo-pesquisa,1789357).
Também, optamos por focar na Educação Matemática por esta já ter uma longa
história com as TDs. Pois, de maneira breve, temos, em 1967, o surgimento da
calculadora de quatro operações; no final dos anos 1960, a percepção de alguns
matemáticos e educadores matemáticos de que as tecnologias informáticas poderiam
ter um efeito positivo no ensino de matemática; em 1978 surge o microcomputador,
favorecendo sua disseminação na sociedade; em 1984 temos os primeiros sistemas
com interface gráfica, muito mais acessíveis a usuários comuns; em 1985, a
calculadora gráfica; e, finalmente, em 1995 a Internet é liberada no Brasil para acesso
de todos.
É interessante notar que o objetivo inicial do desenvolvimento de todas essas
tecnologias nunca foi a sua aplicação na educação, entretanto, todas essas foram
adaptadas, utilizadas e objeto de estudo de pessoas preocupadas com o ensino e a
aprendizagem de matemática. Assim, o desenvolvimento tecnológico, em termos de
hardware e software, o surgimento de interfaces de manipulação direta e de diferentes
formas de comunicação, propiciaram uma diversificação de práticas pedagógicas,
acompanhadas de pesquisas em Educação Matemática visando analisar o uso das
TDs na educação, o desenvolvimento de teorias específicas e a adaptação de teorias
existentes, de forma cada vez mais abrangente, incluindo o professor e sua formação,
o aprendiz e toda a comunidade.

2.1 Características das Tecnologias Digitais
No contexto da Educação Matemática, diversas são as pesquisas que relatam
resultados indicando a relevância do uso das TDs nas aulas de matemática (Clements
et al., 2013; Hoyles e Lagrange, 2010). Podemos dizer, de forma resumida, que uma
vertente destas pesquisas aponta como potencialidades das TDs para a educação:
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 Gerar múltiplas representações do conhecimento (estáticas e dinâmicas);
 Oferecer feedback imediato às ações dos aprendizes;
 Oferecer interatividade com o conteúdo e a possibilidade de colaboração
com outros aprendizes ou especialistas;
 Favorecer a autoria e o desenvolvimento de projetos;
 Realizar cálculos matemáticos com grande eficiência.
Tais resultados e potencialidades nos levam a entender que as TDs são
relevantes e podem modificar a sala de aula. Entretanto, há também características
intrínsecas às TDs que dificultam seu uso em sala de aula. A partir de Koehler e
Mishra (2009), entendemos que as seguintes podem ser consideradas:
 Plasticidade: as TDs podem ser utilizadas de muitas maneiras diferentes;
 Instabilidade: novas versões ou aplicações totalmente novas surgem com
frequência, quando consideramos as TDs;
 Opacidade: em geral, o funcionamento interno das TDs fica escondido e
não está diretamente relacionado com a sua função;
 Parcialidade: as TDs não são neutras, modificam o ambiente, sendo mais
adequadas para certas tarefas do que outras.
Comparando estas quatro características com uma tecnologia amplamente
utilizada em sala de aula, o lápis, por exemplo, percebemos que este tem uma forma
de uso bastante óbvia, podendo ser bem caracterizado por uma especificidade (deixar
marcas no papel); pouco mudou desde que foi criado; tem funcionamento
transparente, diretamente relacionado com sua função; e, apesar de influenciar o
ambiente, atualmente passa despercebido, dada a naturalidade com que é encarado
em sala de aula.
Estas características das TDs impõem, inicialmente, dificuldades ao professor,
responsável pela sala de aula, colocando em evidência sua formação. No que se
refere à formação inicial, temos que os professores ainda são maciçamente formados
em salas de aula onde as TDs são, quando muito, apêndices. Ou seja, continuam
produzindo conhecimentos necessários à sua futura prática, sem a presença das TDs.
Quanto à formação continuada, independentemente de sua qualidade, ela está
condicionada ao tempo e recursos físicos que o professor dispõe para realizá-la e,
principalmente, para modificar a sua prática a partir dela. Em geral, o que temos no
Brasil são professores sobrecarregados com uma carga horária semanal altíssima de
aulas e salas superlotadas e mal equipadas. Tais fatos contribuem para uma prática
docente e salas de aula desprovidas de TDs.
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Assim, formação e condições de trabalho precárias de professores são
justificativas para as salas de aula não terem mudado com a disseminação das TDs na
sociedade, mas não são as únicas. Vinculadas a ela estão, entre outras, políticas
públicas

equivocadas,

descontinuadas

ou

mesmo

inexistentes;

ausência

de

investimento financeiro contínuo; visão ultrapassada sobre a educação (currículo,
abordagem, avaliação etc.); e resistência à mudança. Sobre estas últimas, o fato da
geração anterior ter sido educada no “modelo lápis e papel”, faz com que os pais,
muitas vezes, embora imersos numa sociedade digitalizada, tenham dificuldade em
entender que seus filhos podem estudar usando um celular inteligente.
3. MATEMÁTICA ESCOLAR PARA ALÉM DOS CÁLCULOS
Ao refletirmos sobre algumas tecnologias disponíveis e seu uso em sala de aula,
somos levados a ponderar sobre a natureza do conteúdo a ser ensinado e,
consequentemente, sobre nossas expectativas com este ensino, sendo estas,
portanto, desdobramentos da questão inicial que se refere à relevância das TDs na
educação.
Atualmente é impossível ficar indiferente ao que nos é oferecido por softwares
(com versões online) como o GeoGebra e o WolframAlpha (disponíveis em
http://www.geogebra.org/

e

http://www.wolframalpha.com/,

respetivamente),

denominados softwares de matemática dinâmica (SMD). Estes tornam obsoleto, ou
sem sentido, o modo como tradicionalmente a matemática é ensinada nas escolas. Ao
apresentarem diferentes soluções passo a passo (algébricas, geométricas etc.), em
representações diversas, para exercícios comumente solicitados por professores nas
aulas de matemática, em qualquer nível, evidenciam que a matemática não se resume
a cálculos e seu ensino pode se ocupar prioritariamente de questões mais conceituais,
uma vez que os procedimentos técnicos de realização de cálculos são realizados com
mais eficiência pelo computador.
Os SMD evidenciam que restringir ou privilegiar o ensino de matemática aos
cálculos e técnicas associadas é dar continuidade ao que vem sendo feito há décadas,
com origem em uma época em que os cálculos limitavam os avanços tanto cognitivo
quanto do desenvolvimento científico e tecnológico, nas diversas áreas. Tal
abordagem norteia grande parte dos currículos, dos diversos níveis educacionais, de
modo que estes se organizam, geralmente, por quão difícil é calcular (Wolfram, 2010).
As implicações desta visão, centrada nos cálculos, no ensino de matemática são
várias, entre elas, a de que os conteúdos são fixos, ideais, independentes do contexto
e são ou não alcançados (aprendidos) pelos alunos, os quais devem percorrer uma
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estrutura hierárquica de conteúdos para poder aprender o próximo. Tais implicações
justificam o entendimento, de muitas pessoas, de que ou se acerta ou se erra em
matemática e que na cabeça de diferentes matemáticos os conceitos são exatamente
iguais. Esta visão favorece pensar o conhecimento como estático, condicionando os
processos pedagógicos ao acúmulo de informações, que devem ser reproduzidas na
forma ideal, como prova de aprendizado. Além disso, o erro geralmente não é
aproveitado, mas, pior, é motivo de punição, o que, ao longo dos anos escolares, gera
pessoas pouco criativas, pois é imprescindível errar para ser criativo.
Para além dos cálculos e dos procedimentos associados a eles, as TDs tornam
mais evidente que a matemática também diz respeito a modelar problemas e a
interpretar/verificar os resultados obtidos com os cálculos, o que requer muito mais
conhecimento conceitual-relacional do que procedimental-técnico. Tal conhecimento é
mais coerente e próximo dos problemas que enfrentamos no dia a dia, que não têm
certo ou errado, mas que devem ser ponderados a partir dos aspectos escolhidos
como os mais relevantes no momento. Assim, atualmente a organização curricular por
quão difícil é calcular não se justifica, pois as TDs podem viabilizar um ensino de
matemática, ao mesmo tempo, mais conceitual, relacional e prático (experiencial).
Conceitual porque oferecem a possibilidade de manipular/experimentar conceitos
empiricamente, de modo sem precedentes (Maltempi, 2010). Por exemplo, usando um
SMD pode-se criar uma circunferência e interagir com ela, verificando que ao se
movimentar um ponto sobre ela, a distância do ponto ao centro permanece constante.
Além disso, as TDs favorecem a exploração concomitante de conteúdos geralmente
estudados de forma independente e estática no âmbito da aritmética, álgebra ou
geometria (Faria e Maltempi, 2015).
E prático porque as TDs viabilizam a modelagem de problemas da realidade
mundana que, geralmente, requerem cálculos complexos envolvendo conteúdos cujo
estudo é postergado para um futuro, que quase sempre não chega, sob a alegação de
serem limitados os conhecimentos dos aprendizes. Dessa forma, as TDs podem
colocar a matemática escolar em outro patamar, no qual se busca uma aproximação
dos alunos com conceitos matemáticos, privilegiando a experiência do fazer
matemática. As implicações desta visão vão na direção de uma matemática que
abarca possibilidades do certo e do errado, sem estrutura rígida de conteúdos prérequisitos, que não nega a existência do conceito, mas o toma de forma dinâmica, em
diferentes contextos, ao possibilitar diversas aproximações a ele.
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3.1 Uma Experiência
Buscando explorar os conceitos do Cálculo Diferencial e Integral por meio de TDs
desenvolvemos um website que agrega algumas possibilidades oferecidas pelo
GeoGebra e WolframAlpha, dentre outros recursos digitais. Tal website, disponível em
http://matemabio.blogspot.com.br, foi desenvolvido como parte de uma pesquisa de
doutorado em Educação Matemática e serviu como principal referência teórica na
disciplina de Matemática Aplicada oferecida pelo curso de Ciências Biológicas da
Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro (Brasil), durante o segundo
semestre letivo de 2014. Nesta disciplina os alunos, divididos em pequenos grupos,
eram convidados a “navegar” por uma página do website, relacionado ao conteúdo a
ser discutido na aula, conversar sobre o conteúdo explorado nos pequenos grupos e,
em seguida, participar de uma discussão com toda a turma.
As páginas do website são constituídas por textos, applets do Geogebra, widgets
do WolframAlpha, vídeos e links para outras páginas da Web. Elas foram construídas
pensando em explorar os conceitos do Cálculo em detrimento de contas e técnicas
que acabam tomando grande parte da carga horária das disciplinas de matemática.
Por exemplo, há no site uma “calculadora”, widget do WolframApha, que, com apenas
um clique fornece ao leitor várias informações acerca de uma dada função, tais como:
gráfico, domínio, imagem, raízes, derivadas, máximos e mínimos locais, dentre outras
informações (Figura 1). Isto é, realizar o procedimento algébrico que conduz a cada
um dos dados obtidos com a “calculadora” se torna secundário, uma vez que estes
podem ser facilmente obtidos por recursos oferecidos no site. O primordial, torna-se,
assim, compreender o que cada elemento obtido significa e como ele pode ser útil no
estudo de funções.

Figura 1: Calculadora disponível no website.

92

Deste modo, para falar sobre derivadas, por exemplo, não se exige do aluno o
conhecimento de regras de derivação ou a capacidade de calcular limites. Em uma
atividade, disponível em http://matemabio.blogspot.com.br/p/cultura-de-bacterias.html,
realizada no primeiro dia de aula com conteúdo matemático, as derivadas (na forma
de taxas de variação instantânea) já se tornaram objetos de discussão, juntamente
com o conceito de função, reta tangente, taxa de variação média, noções de limites,
etc. A atividade diz respeito a um experimento no qual foi introduzida uma toxina em
uma determinada cultura de bactérias que, a partir deste evento, tem sua população
modelada pela função
cultura, em milhões de bactérias,

, onde

representa a população total da

horas após a introdução da toxina. Nesta atividade

os alunos exploraram um applet do GeoGebra a partir de um roteiro e registraram o
resultado de uma primeira discussão com o pequeno grupo de colegas. No applet
desta atividade os alunos tinham a possibilidade de controlar, dentro de alguns limites
previamente estabelecidos, as variáveis e Δ , como mostra a Figura 2.

Figura 2: “gráfico-applet” para o estudo de taxa de variação.

Com esta atividade tivemos a oportunidade de produzir um rico debate acerca de
praticamente todos os conceitos que seriam objetos de discussão ao longo da
disciplina. Por exemplo, seguem comentários de dois dos pequenos grupos de
discussão quando questionados sobre a relação de dependência entre as grandezas
envolvidas, se a toxina teve uma ação imediata e o que aconteceria se o experimento
não fosse interrompido.
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Grupo 1: “O experimento envolve a ação de uma toxina sob cultura de bactérias,
representando sua eficiência através de uma função (quantidade de bactérias X
tempo). No início do experimento, pode-se observar que a toxina não surte o efeito
esperado, sendo a taxa de crescimento positiva. A partir do ponto máximo de 12,58
milhões de bactérias (aproximadamente t=1,35h), observa-se o fator limitante (toxina)
agindo na população, resultando no decréscimo da população de bactérias: a taxa de
mortalidade das bactérias é maior que sua reprodução (crescimento vegetativo
negativo). Com relação ao término do experimento e sua continuidade, o grupo possui
duas opiniões: 1) Como aproximadamente no intervalo de 38h a 48h a taxa de
variação média foi de -0,02 (bactérias/hora), portanto a cultura de bactérias irá
colapsar nesse ritmo; 2) A toxina, ao decorrer do tempo “t”, sofrerá perda de efeito
progressivo, possibilitando novamente o crescimento da colônia de bactérias”.
Grupo 2: “Analisando o gráfico e de acordo com a taxa de variação instantânea,
quando ∆t tende à t, observamos que a previsão foi de que o número de bactérias
cresceria 6,8 milhões, porém, em 1h após o instante inicial, constatamos que houve
um crescimento de apenas 4,33 milhões. Pode-se concluir que, ou a toxina teve efeito
desde o início de sua introdução, porém seu efeito só atingiu seu ápice de atividade
em ∆t=1,35 horas, ou elas morreram naturalmente, ou a união dos dois eventos”.
Acerca do conceito de taxa de variação instantânea, por exemplo, podemos notar
que o primeiro grupo concluiu que a toxina não teve ação imediata, pois num
determinado intervalo inicial a taxa de crescimento se mantém positiva, o que
possibilitou o crescimento populacional mesmo com a toxina. Já o segundo grupo
notou que o fato da taxa de crescimento no instante inicial ser de 6,8 (isto é,
, ) deveria implicar, portanto, em um crescimento populacional de pelo menos 6,8
milhões de bactérias no decorrer da primeira hora. No entanto, o que se observou foi
um crescimento de apenas 4,33 milhões de bactérias, o que permitiu a conclusão de
que a toxina agiu imediatamente, pois o crescimento populacional se deu a taxas
decrescentes. Comentários desta natureza possibilitaram, logo na primeira aula de
conteúdo matemático, uma discussão em torno do sinal da derivada e sua relação
com o crescimento ou decrescimento da função. Além ainda de uma discussão sobre
a taxa de variação instantânea em funções monótonas, isto é, se o crescimento ou
decrescimento se dá a taxas crescentes ou decrescentes.
No desenvolvimento desta disciplina, ainda tivemos a oportunidade, tal como foi
feito com a taxa de variação instantânea, de colocar em debate vários outros conceitos
matemáticos, o de limites, por exemplo. Desejamos com estes exemplos destacar as
possibilidades criadas pelas TDs de promover um debate mais conceitual em sala de
aula, sem que para isso seja necessário primeiramente o desenvolvimento de técnicas
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e procedimentos de cálculos. Vale ressaltar, no entanto, que não estamos defendendo
o abandono, por exemplo, das técnicas de derivação; apenas desejamos voltar a
atenção para questões mais conceituais, potencializadas pelas TDs.

3.2 Por uma Nova Concepção de Aula
A visão de matemática e do ensino de matemática apresentada, motivada pelas
TDs, não cabe em uma sala de aula comum, onde os professores explicam o
conteúdo programado a estudantes pouco participativos, que só se comunicam e
fazem perguntas nos momentos estipulados pelos docentes. Este modelo de aula está
em consonância com um ensino de matemática que privilegia os cálculos, o acúmulo
de conhecimentos e que subutiliza as TDs, de modo que estas passam até a serem
responsabilizadas por resultados negativos, a despeito de contexto e forma de uso,
conforme

destacam

estudos

disponíveis

em

http://www.smh.com.au/national/

education/the-reality-is-that-technology-is-doing-more-harm-than-good-in-our-schoolssays-education-chief-20160330-gnu370.html#ixzz44xdVlNHh

e

https://seii.mit.edu/

research/study/the-impact-of-computer-usage-on-academic-performance-evidencefrom-a-randomized-trial-at-the-united-states-military-academy/.
Considerando que as TDs ampliam as possibilidades de um ensino, ao mesmo
tempo, mais conceitual, relacional e prático, precisamos caminhar no sentido de
conceber e organizar a sala de aula como um espaço de experiências e sentidos, um
local de encontros, capaz de acolher o aluno real, sujeito da experiência, em
contraponto ao ser racional, ativo, determinado, responsável pelo seu aprendizado que
parece ser a concepção de aluno por trás do modelo tradicional de aula.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Utilizar as tecnologias digitais em sala de aula é ser coerente com o tempo em
que vivemos. No entanto, o modelo de educação escolar geralmente praticado,
reforçado pelo recrudescimento de exames de avaliação nacional e internacional (de
escolas, professores e alunos), aliados a uma formação de professores anacrônica,
freia o potencial de mudanças que as TDs podem oferecer à educação, na medida em
que as subutilizam em sala de aula.
Neste artigo, questionamos a relevância das TDs para educação e seu potencial
para modificar a sala de aula. No contexto da Educação Matemática argumentamos a
favor de um ensino voltado a conceitos e relações em detrimento a técnicas e
procedimentos de cálculos, o que julgamos mais coerente com uma sala de aula
concebida como um espaço de experiências e sentidos. Parte destas ideias tem
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origem e são exemplificadas na experiência descrita, que envolve uma sala de aula
cujos alunos são estimulados a conversar sobre matemática ao interagirem com
recursos tecnológicos. Assim, embora não sejam panaceia para a educação, as TDs
nos confrontam com novas possibilidades de ensinar e aprender, muito bem-vindas
em um contexto de insatisfação geral com os resultados da educação escolar. No
entanto, estas possibilidades requerem mudanças de entendimentos e expectativas
que confrontam interesses e ideias cristalizadas.
A história nos oferece vários exemplos mostrando que o surgimento e a adoção
de novas tecnologias é um caminho sem volta. No final do séc. XIX, por exemplo, os
Luditas, trabalhadores ingleses que viram seus empregos ameaçados com a chegada
das máquinas, protagonizaram um movimento de destruição dessas máquinas. No
entanto, a destruição do maquinário não significou sua extinção nas fábricas.
Podemos pensar de modo similar as escolas na atualidade: a adoção das TDs é um
caminho sem volta. Diante desta situação, portanto, faz-se necessário construirmos
novos entendimentos que sejam vantajosos para educação escolar.
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Resumo:

Este trabalho tem a finalidade de apresentar projeto de
pesquisa de doutorado em andamento, que tem por objetivo
geral investigar o papel que as tecnologias digitais têm
assumido nos cursos de formação inicial de professores de
Matemática nas Licenciaturas da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, a partir das concepções
dos professores, dos relatos dos acadêmicos e da análise
dos Projetos Políticos Pedagógicos implantados nos cursos.
Optamos pela pesquisa qualitativa numa perspectiva
interpretativa a partir dos dados que serão levantados na
pesquisa de campo. Para a produção de dados, serão
realizadas entrevistas semiestruturadas com os professores
e aplicados questionários aos acadêmicos, bem como análise
de documentos oficiais como o Projeto Político Pedagógico
dos cursos de matemática, nos Campi de Bauru,
Guaratinguetá, Ilha Solteira, Presidente Prudente, Rio Claro
e São José do Rio Preto. Esperamos com isso sermos
capazes de identificar, por meio das respostas de
professores e acadêmicos, se há a utilização de softwares
matemáticos ou o uso de outras tecnologias como material
didático-pedagógico para trabalhar conteúdos de Matemática.
Também esperamos identificar como vem sendo constituído o
ensino das tecnologias digitais e o papel que elas
desempenham nos cursos de Licenciatura em matemática
nos Campi investigados, podendo assim, se configurar como
um mapeamento do uso de tecnologias digitais nessa
universidade.

Palavras-Chave:

Tecnologias, Formação Inicial de Professores de Matemática,
Ensino de Matemática.

Abstract:

This work aims to provide doctoral research project in
progress, which has the objective to investigate the role that
digital technologies have taken the initial training courses for
mathematics teachers in Undergraduate Universidade
Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho "from the
conceptions of teachers, academic reports and analysis of
the Pedagogical Political Projects implemented in the
courses. We chose the qualitative research in an
interpretative perspective from the data that will be collected
in the field research. For production data, semi-structured
interviews with teachers and questionnaires to students will
be carried out, as well as analysis of official documents such
as the Pedagogical Political Project of math courses in Campi
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Bauru, Guaratinguetá, Solteira, Presidente Prudente, Rio
Claro and São José do Rio Preto. We expect it to be able to
identify, through the responses of teachers and scholars, if
there is the use of mathematical software or the use of other
technologies as didactic and pedagogical material to work
with math content. We also hope to identify as it has been
made the teaching of digital technologies and the role they
play in mathematics degree courses in Campi investigated
and can thus be configured as a mapping of the use of digital
technologies in this university.
Keywords:

Technology; Initial Training of Teachers of Mathematics;
Mathematics Teaching.

1. AS INQUIETAÇÕES QUE SE CONSOLIDARAM EM TEMA DE INVESTIGAÇÃO
Quando observamos a formação do professor, podemos notar que ela é um
processo tão abrangente que, como a aprendizagem da vida, nunca está concluída.
Realiza-se de modo complexo em todo o transcurso do exercício profissional (BORBA;
PENTEADO, 2010). Assim como a pessoa, também o profissional se desenvolve
continuamente, adquirindo conhecimentos pela experiência aliada a estudos teóricos,
em um processo de reflexão e de mudança de comportamento.
Fazendo uma reflexão sobre o processo de desenvolvimento profissional desde o
início de minha carreira, como professora de Matemática da educação básica, percebo
que era recorrente meu interesse em fazer uso das tecnologias como recurso midiático
para efetivação do ensino e da aprendizagem de meus alunos. Recordo-me dos
cursos que fiz voltados para essa temática: Curso Gestão e Tecnologias (2001), Curso
de aluno monitor (2006), Introdução à Educação Digital (2009). Também em 2009,
trabalhei como dinamizadora do Laboratório de Informática Educacional (LIE). Na
época, um fato me chamou muito a atenção: o laboratório de informática da escola era
subutilizado por seus professores. E o porquê de seu pouco uso ou até de seu desuso,
nunca fiquei sabendo. Essa inquietação coexistiu até os dias atuais, principalmente,
depois que assumi em 2010 disciplinas da Educação Matemática na Universidade
Estadual de Goiás, câmpus Morrinhos.
Em especial, quando passei a trabalhar com a disciplina de Tecnologias em
Educação Matemática, comecei a refletir sobre essas questões a partir de uma ótica
de professora formadora.
Essas inquietações contribuíram para que eu aprofundasse minhas leituras sobre
formação de professores que ensinam Matemática, e para que propusesse um projeto
de doutorado investigando essa temática. Em 2015, ingressei no doutorado no
Programa de Pós-graduação em Educação Matemática, sob a orientação da
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professora Dra. Sueli Liberatti Javaroni e passei a pesquisar com uma maior
profundidade sobre o tema de meu projeto, o que levou as inquietações iniciais aqui
descritas a se transformarem em uma investigação.
Buscando situar o leitor no assunto que perpassa o projeto que se encontra em
desenvolvimento, faz-se aqui uma abordagem histórica, mesmo que sucinta, de
maneira a ter uma visão de como aconteciam os cursos de formação de professores
no Brasil.
Seguindo a digressão histórica elaborada por Gatti (2010), sobre a formação de
professores no Brasil, a autora nos fez lembrar que a formação de docentes para o
ensino das “primeiras letras” em cursos específicos foi proposta no final do século XIX
com a criação das Escolas Normais. Estas correspondiam à época ao nível secundário
e, posteriormente, hoje o que chamamos de Ensino Médio. Continuaram a promover a
formação dos professores para os primeiros anos do ensino fundamental e a
educação infantil até que, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), postulou-se a formação desses docentes em nível superior.
Já se passaram vinte anos desde a promulgação dessa Lei, e de lá para cá,
inúmeros debates e discussões foram realizados com a preocupação voltada para a
formação de professores para a Educação Básica, que desde a implantação da LDB,
passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a
Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio.
Volveremos a atenção para a formação de professores que ensinam Matemática
na educação básica.
Em 2002 foi elaborado pela SBEM (Sociedade Brasileira de Educação
Matemática), um documento intitulado “Subsídios para a discussão de propostas para
os cursos de licenciatura em matemática: uma contribuição da sociedade brasileira de
educação matemática”. Esses subsídios foram elaborados a partir de uma série de
documentos produzidos pelas Diretorias Regionais, contando com a colaboração de
vários pesquisadores dessa instituição, na busca de contemplar o pensamento e as
reivindicações da comunidade brasileira de educadores matemáticos, no que se refere
à formação de professores.
Em linhas gerais as discussões apontam que,
“O curso de Licenciatura em Matemática deve ser concebido como um curso de
formação inicial em Educação Matemática, numa configuração que permita
romper com a dicotomia entre conhecimentos pedagógicos e conhecimentos
específicos e com a dicotomia entre teoria e prática. A identidade dos Cursos de
Licenciatura constrói-se apoiada, evidentemente, em conhecimento matemático,
visceralmente vinculado ao tratamento pedagógico e histórico, com o que se
configurará uma “Matemática” distinta daquela meramente formalizada e técnica”
(SBEM, 2002, p. 4).
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Visando essas e outras modificações foram promulgadas em 2002 as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN), que tem por objetivo a Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, em cursos de Licenciaturas e de graduação
plena, tornando-se referência para a formação de professores dessa modalidade de
ensino.
A partir das DCN (BRASIL, 2002, p. 25) surge então a obrigatoriedade de inserir
as diversas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no desenvolvimento dos
cursos de formação de professores. Assim,
“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, 2002, p. 3).

A partir da análise desse fragmento das DCN, fica evidente a exigência da
inserção, bem como o desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de
estratégias didático-pedagógicas e instrumentos educacionais, incluindo o uso de
tecnologias educacionais e diferentes recursos didáticos nos cursos de formação
inicial de professores de Matemática. Há ainda a necessidade da criação de um
“projeto formativo assegurando aos estudantes o domínio dos conteúdos específicos
da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem como o domínio das
tecnologias” (BRASIL, 2002, p. 10).
Assim concordamos que,
“É preciso que se ofereça aos professores formação adequada para o uso das
tecnologias da informação e comunicação e que seja assegurada a provisão de
recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para os alunos. Novos
desafios se colocam também para a função docente diante do aumento das
informações nas sociedades contemporâneas e da mudança da sua natureza.
Mesmo quando experiente, o professor muitas vezes terá que se colocar na
situação de aprendiz e buscar junto com os alunos as respostas para as
questões suscitadas. Seu papel de orientador da pesquisa e da aprendizagem
sobreleva, assim, o de mero transmissor de conteúdos” (BRASIL, 2013, p.111).

Houve grandes mudanças desde o uso do quadro negro até os aplicativos
interativos usados nos dias atuais. Essa evolução é ilustrada na figura 1.
É importante destacar aqui que uma tecnologia não exclui ou substitui o uso da
outra, na verdade elas se complementam para a efetivação do processo ensino e
aprendizagem e para melhor diversificar o uso de metodologias para se ensinar quer
seja Matemática ou outra disciplina qualquer.
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Figura 1 – Evolução da Tecnologia na Sala de Aula

Fonte: www.geekie.com.br

101

Desse modo, concordamos que futuros professores tenham oportunidade de se
apropriar do uso das tecnologias dentro de suas práticas.
2. DELINEANDO O CAMINHO DA PESQUISA
Assim, nesse panorama evolutivo das tecnologias utilizadas em sala de aula,
surge a questão que motivou nossa investigação: qual o papel das tecnologias digitais
nos cursos de formação inicial de professores de Matemática nas Licenciaturas da
UNESP?
Temos como objetivo geral dessa pesquisa investigar o papel que as tecnologias
digitais têm assumido nos cursos de formação inicial de professores de Matemática
nas Licenciaturas da UNESP, a partir das concepções dos professores, dos relatos
dos licenciandos e da análise dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) implantados
nos cursos. Como objetivos específicos, elegemos: (a) Detectar a percepção dos
professores e dos licenciandos sobre o uso das tecnologias aos quais estão
envolvidos; (b) Identificar por meio das respostas de professores e licenciandos se há
a utilização de softwares matemáticos ou o uso de outras tecnologias usadas como
material didático-pedagógico para trabalhar conteúdos de matemática; (c) Identificar
como vem sendo constituído a inserção das tecnologias digitais nos Campi de Bauru,
Guaratinguetá, Ilha Solteira, Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto,
a partir da matriz em vigor; (d) Apresentar um quadro comparativo do uso de
tecnologias nos Campi da UNESP, podendo este se configurar como um mapeamento
do uso de tecnologias nessa universidade.
3. CAMINHOS A SEREM PERCORRIDOS NA INVESTIGAÇÃO
Podemos caracterizar nosso estudo como uma investigação qualitativa, de cunho
interpretativo. A investigação qualitativa tem na sua essência, segundo Bogdan e
Biklen (1999), cinco características: (a) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e
o investigador é o principal agente na coleta desses mesmos dados; (b) os dados que
o investigador recolhe são essencialmente de caráter descritivo; (c) os investigadores
que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo processo em si do que
propriamente pelos resultados; (d) a análise dos dados é feita de forma indutiva; e (e)
o investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o significado que
os participantes atribuem às suas experiências, às suas vidas.
Para a produção de dados, faremos uma pesquisa de campo. Na pesquisa de
campo, como afirma Barros e Lehfeld (2005, p.75), “o pesquisador assume o papel de
102

observador e explorador, coletando diretamente os dados no local (campo) em que se
deram ou surgiram os fenômenos”.
O local escolhido para a investigação será a Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” (UNESP). Sua estrutura multicampi está presente em 23 cidades
do estado de São Paulo, sendo 21 Campi no Interior e desses, 6 possuem
Licenciatura em Matemática. Esses Campi estão localizados nas cidades de Bauru,
Guaratinguetá, Ilha Solteira, Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto.
O motivo para escolha desses campi é que, somente neles é que se encontram os
cursos de Licenciatura em Matemática.
Como instrumentos de produção de dados serão realizadas entrevistas
semiestruturadas, apenas com os professores e aplicação de questionários aplicados
aos licenciandos.
4. DETALHAMENTO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS
Concordamos com Lakatos (2003), ao afirmar que entrevistas tem sido
considerado um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de
natureza profissional.
Segundo Szymanski (2008):
“A entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de interação
humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas,
sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e
entrevistado. A intencionalidade do pesquisador vai além da mera busca de
informações; pretende criar uma situação de confiabilidade para que o
entrevistado se abra.” (SZYMANSKI 2008, p. 12).

Entendemos que essa confiabilidade é indispensável para que o interlocutor
colabore, trazendo dados relevantes para o trabalho do pesquisador. Por isso
recorremos aos coordenadores de cada unidade para intermediar o contato entre os
professores sujeitos da pesquisa, acreditamos que essa apresentação facilite a
aproximação entre os sujeitos e a pesquisadora.
Como são muitos os professores atuantes nos seis cursos da UNESP, somente
após a aplicação do questionário aos licenciandos que estão cursando estágio 2 é que
iniciaremos a entrevista propriamente dita. Será a partir da resposta às questões: No
seu curso de graduação qual (is) professores utilizaram-se de tecnologias
digitais para ministrar suas aulas? Quais disciplinas eles ministram? Assim,
obteremos o nome desses professores. Em seguida, entraremos em contato com os
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mesmos para saber sobre a possibilidade desse professor (a) se tornar sujeito de
nossa investigação. Restringiremos 18 sujeitos no total. Em caso afirmativo,
agendaremos dia e horário para a conversa de acordo com sua disponibilidade.
Para elaboração do roteiro da entrevista tivemos o cuidado de organizar as
perguntas em blocos. Meihy (2005, p.148) nos orienta que as “perguntas devem ser
amplas, sempre colocadas em grandes blocos, de forma indicativa dos grandes
acontecimentos”. E acrescenta que a “participação do entrevistador deverá ser a
menor possível, sempre estimuladora e jamais de confronto” (Meihy, 2005, p.149).
Após o aceite de participar da entrevista, será entregue aos professores uma ficha
de autorização. A participação dos sujeitos consistirá em responder algumas questões
sobre o uso de tecnologias digitais na universidade em que ministram aulas. A
entrevista será gravada e depois serão realizadas transcrições das mesmas. Os dados
assim produzidos serão posteriormente analisados.

5. ANALISANDO OS DADOS APÓS SUA PRODUÇÃO
De acordo com Barros e Lehfeld (2005, p. 37), analisar significa buscar o sentido
mais explicativo dos resultados da pesquisa. Significa ler através dos índices, dos
percentuais obtidos, a partir da medição e tabulação dos dados, ou de leitura e
decomposição de depoimentos obtidos na pesquisa.
Em nossa pesquisa, utilizaremos para a análise dos dados a proposta
apresentada por Bogdan e Biklen (1999, p. 221), que consiste no desenvolvimento de
categorias de codificação. Segundo esses autores, o desenvolvimento de um sistema
de codificação envolve vários passos: percorre os dados coletados na procura de
regularidades e padrões bem como de tópicos presentes nos dados e, em seguida
escreve palavras e frases que representam estes mesmos tópicos e padrões. Estas
palavras ou frases são categorias de codificação. As categorias constituem um meio
de classificar os dados descritivos que foram produzidos anteriormente.
Assim, iniciaremos pela análise dos dados produzidos na procura de
regularidades: nesse momento, faremos um mapeamento de todos os dados obtidos
no trabalho de campo. Aqui estão envolvidos, por exemplo, transcrição de gravações
realizadas durante as entrevistas semiestruturadas com os professores, tabulação dos
questionários aplicados aos licenciandos, releitura dos teóricos que fundamentam o
tema em estudo, bem como análise dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos.
Em seguida, escreveremos palavras e frases que representam estes mesmos
tópicos e padrões que foram analisados a partir dos dados produzidos. Nessa fase, é
importante termos em mente que o dado não existe por si só. Ele é construído a partir
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de um questionamento que fazemos sobre eles, com base numa fundamentação
teórica que está sendo construída e nas questões que nortearão a pesquisa. Por meio
de uma leitura exaustiva e repetida dos textos, estabelecemos interrogações para
identificarmos o que surge de relevante.
Com base no que é relevante nos textos e nos dados produzidos, elegeremos as
palavras ou frases que comporão as categorias de codificação. Essas categorias
explicitarão nosso entendimento sobre o papel que as tecnologias digitais têm
assumido nos cursos de formação inicial de professores de Matemática nos cursos
investigados.
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Resumo:

Este artigo tem o objetivo de apresentar o relato de
experiência de uma instituição de ensino superior brasileira
na oferta da disciplina de Cálculo I na modalidade híbrida de
ensino nos seus cursos presenciais de Engenharia. A
construção desse projeto partiu da preocupação dessa
instituição em relação ao número de reprovações e
consequentemente a evasão na disciplina de Cálculo,
ofertada na primeira fase de todos os cursos de Engenharia.
A estratégia da instituição foi construir a disciplina num
formato híbrido, mesclando momentos presenciais e
momentos on-line e explorando objetos de aprendizagem
diferenciados. O relato aqui apresentado, com base em
resultados preliminares do projeto, demonstra a importância
da construção de propostas pedagógicas inovadoras, que
favoreçam uma dinâmica de cooperação, autonomia e
interação entre estudantes e professores, possibilitando não
só melhorias no processo ensino-aprendizagem, mas também
na disseminação da cultura on-line entre estudantes e
professores.

Palavras-chave:

Cálculo, aprendizagem, modalidade híbrida.

Abstract:

This article aims to present the experience of a brazilian
higher education institution in Calculus I course offered in
blended learning in their classroom courses Engineering. The
construction of this project came from concerns that
institution in relation to the number of failures and
consequently the evasion in the calculation course, offered in
the first phase of all engineering courses. The strategy of the
institution was to build discipline in a hybrid format,
combining classroom time and online time and exploring
different learning objects. The report presented in this paper
demonstrates
the
importance
of
building
innovative
educational proposals, favoring a dynamic of cooperation,
autonomy and interaction between students and teachers,
allowing not only improvements in the teaching-learning
process in the most diverse fields of knowledge, but also in
spread of online culture among students and teachers.

Keywords:
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1. APRESENTAÇÃO
Uma das grandes questões que se fazem presentes na contemporaneidade é que
pensar uma nova possibilidade de escola não é uma tarefa simples, pelo contrário, é
um dos maiores desafios que se coloca hoje para professores, pedagogos, gestores
escolares, enfim, todos os atores que fazem parte do ambiente educacional.
Nesse ínterim de transformações e/ou reconfigurações, o que chamamos de
“novas tecnologias” têm provocado profundas mudanças nos modos de ser e estar no
mundo: os e-mails foram conquistando o espaço das cartas, os sites de pesquisa têm
se tornado mais comuns que a pesquisa em livros impressos, as redes sociais
ampliaram as conversas que se davam por meio de bilhetes durante as aulas. Nesses
pequenos exemplos podemos perceber que as subjetividades são construídas nas
práticas cotidianas de cada cultura e os corpos também são esculpidos nesse
intercâmbio (Sibilia, 2012), portanto é preciso problematizar como as instituições de
ensino tem amparado “essa cultura”, “esses novos corpos”.
Essa visão também é compartilhada por Martín-Barbero (2014). O autor discute
no livro “A Comunicação na Educação” que as instituições de ensino não possuem
mais a hegemonia de ser o lugar exclusivo de legitimação do saber. A socialização e a
transmissão de saberes também são agenciadas pela mídia, pelas tecnologias, pela
rede. A educação tornou-se múltipla, difusa e descentralizada.
Principalmente com o advento dos dispositivos digitais móveis, ampliaram-se as
possibilidades de conexão. A rede se multiplicou. Surgiram as redes sociais,
aplicativos de mensagens multiplataformas, smartphones, iPhones... E as instituições
de ensino? Como se inserem nesse novo contexto?
A interação entre professor e estudantes aliada às novas estruturas em rede
possibilitam a criação de comunidades que motivem os estudantes à construção do
conhecimento de forma coletiva.
Além dos recursos de comunicação, o desenvolvimento das tecnologias digitais
também potencializa o diálogo, pois a tecnologia influi na percepção humana,
alterando o modo de pensar, de agir e de sentir e modifica as formas de comunicação
e de aquisição de conhecimentos (Kenski, 2006).
A proposta deste artigo é apresentar a experiência de uma instituição de ensino
superior que construiu um formato diferenciado para a apresentação da disciplina de
Cálculo I aos estudantes dos cursos de graduação presenciais na área de Engenharia,
um modelo híbrido de ensino-aprendizagem mesclando as possibilidades da
Educação a Distância (EaD) (ambiente virtual de aprendizagem, interação on-line,
flexibilidade

espaço-tempo)

com

as

características

da

Educação

Presencial
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(acompanhamento presencial do professor, monitoria, grupos de estudo para
realização de exercícios).
De acordo com Barros e Meloni (2006), o Cálculo Diferencial e Integral figura
entre as disciplinas básicas de diversos cursos superiores e possui baixo desempenho
dos estudantes nas universidades brasileiras. Uma preocupação comum é o elevado
índice de reprovação na disciplina, o que por vezes leva ao abandono do curso e até
mesmo influencia na decisão do estudante não se matricular em um curso de
graduação no qual a disciplina seja obrigatória.
Apresentaremos a experiência dessa universidade brasileira e a forma como a
disciplina foi construída. Serão abordados os resultados preliminares desse projeto a
partir dos dados referentes à pesquisa de satisfação realizada entre os estudantes no
último mês de realização da disciplina.

2. RELATO DE EXPERIÊNCIA
O primeiro passo foi organizar uma equipe multidisciplinar para a construção da
disciplina. A equipe foi composta por: coordenação pedagógica de EaD da instituição,
coordenadores dos cursos de engenharia na modalidade presencial, designers
instrucionais e designers gráficos da equipe de criação e programadores da equipe de
tecnologia da informação, além de cinco professores de Cálculo I da modalidade
presencial e EaD.
Após ampla discussão entre toda a equipe, definiu-se que a disciplina seria
construída com o foco na interação entre os estudantes, tanto no ambiente virtual de
aprendizagem quanto nos momentos presenciais. A equipe elegeu como ambiente
virtual a plataforma FLUIG, uma plataforma desenvolvida pela empresa TOTVS,
empresa brasileira de softwares, serviços e consultorias que está entre as maiores
desenvolvedoras de sistemas de gestão integrada do mundo. A proposta do FLUIG é
provocar o engajamento dos estudantes por meio de um design amigável, muito
próximo da arquitetura das redes sociais, que potencialize a comunicação e a
interação entre os estudantes, ao mesmo tempo que possibilite o uso de múltiplos
objetos de aprendizagem pela equipe pedagógica que gerência o curso construído na
plataforma.
Além disso, a equipe enfatizou o formato híbrido da disciplina: mescla de
momentos on-line e momentos presenciais, para que os estudantes pudessem
explorar a flexibilidade que o ambiente virtual de aprendizagem pode oferecer,
permitindo ao estudante realizar suas atividades onde e quando fosse mais adequado,
e também interagir com professores e colegas presencialmente.
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A equipe procurou explorar os múltiplos objetos de aprendizagem que poderiam
ser desenvolvidos para auxiliar os estudantes no processo ensino-aprendizagem da
disciplina de Cálculo I, que como já mencionado aqui, é tido pelos estudantes como
muito complexo: videoaulas, vídeos de resolução de exercícios, animações,
ilustrações, biblioteca virtual, etc.
Fleming pontua que:
“O material didático para EAD configura-se como um conjunto de mídias
(impresso, audiovisual e informáticos), no qual os conteúdos apresentamse de forma dialógica e contextualizada, favorecendo uma aprendizagem
significativa. O projeto políticopedagógico dos cursos, dentre outros
aspectos, deve orientar as escolhas quanto aos recursos didáticos
necessários para o alcance dos objetivos educacionais propostos.
Quanto mais diversificado o material, mais nos aproximamos das
diferentes realidades dos educandos e possibilitamos diferentes formas
de interagir com o conteúdo.” (Flemig, 2004, p. 23).
A proposta foi construir objetos de aprendizagem que se complementassem, ou
seja, que os estudantes percebessem a conexão entre os objetos de aprendizagem
apresentados em cada unidade de ensino, a abordagem dos tópicos da disciplina, os
exercícios on-line, as atividades de autoaprendizagem e as avaliações realizados.
O quadro a seguir sintetiza a organização didática construída para a disciplina:

Escolha da equipe

Observações

Item

Ambiente Virtual de Portal Fluig da empresa Design amigável, com foco na
Aprendizagem

TOTVS

interação,

compatível

com

dispositivos móveis.

A disciplina foi dividida O

Roteiro

de

Aprendizagem

em 10 Unidades de oferece um percurso de construção
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Estrutura Didática

Aprendizagem.
cada

Para do

Unidade

conhecimento

em

cada

foi Unidade. O estudante segue o

construído um Roteiro roteiro e pode optar pelos diversos
de Aprendizagem.

objetos

de

aprendizagem

disponibilizados:

textos,

vídeos,

ilustrações, animações, biblioteca
virtual, etc.

O professor é o responsável pelo
esclarecimento
conteúdo

e

de
da

dúvidas

mediação

do
das

atividades programadas para a
disciplina no ambiente virtual de
aprendizagem;

o

tutor

é

responsável pelo esclarecimento
de dúvidas de acesso ao ambiente
virtual
Acompanhamento
didático

e

também

pelo

Professor + Tutor + monitoramento da interação dos
estudantes no ambiente, instigando
Monitor
e

entrando

em

contato

com

geralmente

um

estudantes ausentes;
O

monitor,

estudante
avançados
disponível

de
do

semestres
curso,

presencialmente

mais
está
para

esclarecimento de dúvidas em dias
previamente

divulgados

ou

agendados pelos estudantes.

 Exercícios on-line
 Exercícios
complementares
presenciais (grupo de

O objetivo foi mesclar momentos
presenciais e on-line, distribuindo
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estudo)
Critérios

de

Avaliação

 Provas
presenciais
 Prova
presencial



os pesos de cada atividade de
parciais forma a prevalecer o peso das
atividades presenciais (atividades
final on-line

40%

e

atividades

presenciais 60%).

Quadro 1. Organização Didática de Cálculo – modalidade híbrida.

Com a estrutura didática pronta, iniciou-se a divulgação do novo formato da
disciplina entre os estudantes por meio dos murais da instituição, envio de e-mails e
folheto entregue no ato da rematrícula dos estudantes. Como medida de cautela, já
que seria a primeira vez que esse novo formato seria disponibilizado aos estudantes,
optou-se pela oferta da disciplina para os estudantes que já haviam reprovado na
disciplina de Cálculo I, ou seja, estudantes em regime de Dependência, por ser um
público em menor número do que os estudantes regulares da instituição.
Os estudantes tiveram a oportunidade de optar pela disciplina na modalidade
presencial ou na modalidade híbrida: 50 (cinquenta) estudantes optaram pela
disciplina na modalidade presencial e 80 (oitenta) estudantes optaram pela disciplina
na modalidade híbrida.

3. RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Sabe-se que a avaliação dos resultados de um projeto educacional exige uma
análise detalhada de todos os processos que envolvem a gestão de inovações
didático-metodológicas: desempenho dos estudantes; taxas de evasão, aprovação e
reprovação; avaliação dos professores e equipe multiprofissional envolvida no projeto,
avaliação das questões técnicas e de infraestrutura, etc.
No entanto, os resultados preliminares do projeto, aqui apresentados por meio de
uma pesquisa de satisfação realizada entre os estudantes matriculados na disciplina,
trazem importantes considerações quanto às implicações que envolvem um projeto de
implantação da modalidade de ensino híbrido no ensino superior.
A pesquisa de satisfação foi realizada a trinta dias do final do semestre letivo. Os
estudantes receberam por e-mail o convite para participarem de uma pesquisa de
satisfação sobre a disciplina de Cálculo I na modalidade híbrida. Todos responderam a
um breve questionário disponibilizado em formato digital no Google Forms e a
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identificação do respondente era opcional, para que o estudante se sentisse à vontade
para responder às questões de forma sincera.
Os estudantes avaliaram os roteiros de aprendizagem e os objetos de
aprendizagem disponibilizados, as videoaulas, os exercícios, o ambiente virtual de
aprendizagem, a equipe de apoio ao estudante (professor, tutor e monitor) e foram
convidados a deixar sugestões e/ou críticas ao formato da disciplina.
Quanto aos roteiros de aprendizagem:
30%

30%

25%

15%

0%
Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Gráfico 1. Avaliação – Roteiros de Aprendizagem.

Observa-se que os estudantes ficaram bem divididos na avaliação do roteiro de
aprendizagem. Quando convidados a tecer críticas e sugestões aos roteiros de
aprendizagem (de forma não obrigatória) alguns estudantes mencionaram a não
familiaridade com o ambiente virtual de aprendizagem (o ambiente estava sendo
usado pela primeira vez na instituição) e a quantidade de informações disponibilizadas
como dificuldades para a condução da disciplina.

35%

35%

15%

15%

Ruim

Péssimo

0%
Muito Bom

Bom

Regular

Gráfico 2. Avaliação – Videoaulas.
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Quanto às videoaulas, os estudantes apontaram como sugestão a inclusão de
mais vídeos de resoluções de exercícios. Essa é uma preocupação comum dos
estudantes em disciplinas na área de Cálculo, pois eles querem o maior número de
exemplos possíveis para apreender o conteúdo e praticá-lo por meio de exercícios.
Enquanto alguns estudantes afirmaram que a videoaula estava muito didática e
elogiaram a professora por ser detalhista e explicar o conteúdo com calma, essa
mesma característica fez alguns estudantes responderem que a aula se tornou
cansativa em alguns momentos. Compreende-se que esse é um dos desafios da
carreira docente, independente da modalidade de ensino: satisfazer as expectativas
de perfis diferentes de estudantes.

45%

20%
15%
10%

Muito Bom

Bom

10%

Regular

Ruim

Péssimo

Gráfico 3. Avaliação – Exercícios propostos.

Quantos aos exercícios propostos na disciplina, como pode se observar no gráfico
acima, quase metade dos estudantes (45%) classificou os exercícios como regular. A
principal dificuldade dos estudantes foi demonstrada nos comentários sobre os
exercícios: “Os exercícios estão num grau de dificuldade maior do que os slides e
videos ensinam”; “São bem complexos, onde às vezes não encontro nem um exercício
como exemplo”; “os exercícios são bem difíceis, poderiam ser um pouco mais fáceis”.
A análise dos professores de Cálculo da equipe multidisciplinar é de que os
exercícios não eram difíceis, mas exigiam atenção e dedicação dos estudantes aos
estudos. A modalidade híbrida de aprendizagem exige do estudante uma
autoorganização para realizar seus estudos e cumprir os prazos estipulados, por isso
muitos tiveram dificuldades para alcançar a média necessária nas avaliações, o que
fez com que avaliassem os exercícios como “muito difíceis”.
O ambiente virtual de aprendizagem foi avaliado pelos estudantes de forma
mediana:
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30%
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Gráfico 4. Avaliação – Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Muitos estudantes reclamaram da mudança para o novo ambiente, sugerindo o
retorno ao ambiente virtual antigo. Essa resistência ao novo é algo natural, visto que
os estudantes já estavam habituados ao design e formato do ambiente virtual antigo,
que mesmo não tendo um design amigável e não sendo compatível com dispositivos
móveis (algo que era muito criticado pelos estudantes), ainda sim era o ambiente mais
conhecido pelos estudantes.
A equipe de apoio foi bem avaliada, 40% classificaram o atendimento do
professor, tutor e monitoria presencial como “bom” e 20% como “muito bom”,
totalizando 60% de aprovação.
40%
35%

20%

5%
0%
Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Gráfico 5. Avaliação – Equipe de apoio.

Na avaliação geral da disciplina, os estudantes pontuaram com elogios a equipe
de apoio ao estudante, a organização didática geral da disciplina, o equilíbrio entre
momentos presenciais e momentos on-line. Por outro lado, as críticas foram
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principalmente quanto ao novo ambiente virtual de aprendizagem, por ser a primeira
vez que estavam utilizando o novo ambiente; o nível de dificuldade dos exercícios, que
na opinião dos estudantes estava em um nível muito elevado. Alguns também
pontuaram a lentidão de acesso no ambiente virtual, o que realmente ocorreu no
primeiro mês de implantação da plataforma, dificuldade que foi gradativamente sanada
pela equipe de Tecnologia da Informação da instituição.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cada dia se torna mais evidente a urgência de se construir propostas
pedagógicas inovadoras que favoreçam uma dinâmica de cooperação, autonomia e
interação entre estudantes e professores, entretanto, essa não é uma tarefa fácil.
A aprendizagem mediada pelas tecnologias por meio de um processo de elearning pode possibilitar ao estudante que se torne gestor da aquisição do seu próprio
conhecimento, entretanto o projeto de implementação do e-learning precisa estar
muito bem delineado e amparado em um processo ensino-aprendizagem pedagógico
e tecnicamente bem estruturado.
A instituição de ensino superior apresentada neste trabalho demonstra ousadia
em construir a disciplina de Cálculo em um formato híbrido, visto as dificuldades
presentes no ensino desta disciplina não só na respectiva instituição, mas na maioria
das instituições de ensino superior brasileiras. Os elevados índices de evasão,
reprovação e o baixo rendimento dos estudantes fazem com que se acenda um alerta
para as disciplinas relacionadas a essa área do conhecimento.
A opção dos estudantes pela matrícula na disciplina no formato híbrido (80
estudantes matriculados contra 50 matriculados na disciplina na modalidade
presencial) pode tanto revelar a busca dos estudantes por metodologias diferenciadas,
quanto também a falsa crença que se tem de que a modalidade EaD “é mais fácil” em
comparação à modalidade Presencial. Inclusive uma grande reclamação dos
estudantes foi quanto ao nível de dificuldade dos exercícios, por acreditarem que estes
estavam aquém da estrutura didática da disciplina.
Todas as sugestões e críticas dos estudantes deverão ser amplamente discutidas
pela equipe multidisciplinar responsável pelo projeto, que além disso deverá analisar
outros dados como taxa de evasão, índices de aprovação e reprovação, para que se
façam as melhorias necessárias na disciplina, possibilitando uma nova oferta e um
comparativo dos dados, tanto quanto à satisfação como quanto à aprendizagem
significativa dos estudantes.
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Sabe-se que este trabalho apresenta os resultados preliminares de um projeto
que ainda está em andamento, por isso novas produções acadêmicas poderão dar
continuidade ao estudo deste e de outros projetos desenvolvidos nesta instituição e
nas demais instituições de ensino superior brasileiras, no entanto, a divulgação desses
projetos, ainda que em andamento, torna-se essencial para a construção de novas
práticas pedagógicas que estejam em consonância com o contexto multirreferencial
que vivenciamos hoje.
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Resumo:

Este trabalho insere-se no âmbito de um estudo de doutoramento que
tem o propósito de contribuir para uma redefinição do perfil de
competências dos formadores responsáveis pela formação contínua de
professores na área das TIC. No contexto das inúmeras variáveis que a
literatura aponta como obstáculo a maiores índices de uso do potencial
das tecnologias digitais na Escola, é sobre o perfil do formador que nos
debruçamos, em particular. Esta opção surge na sequência de um
estudo anterior que nos permitiu constatar que os formadores na área
das TIC, ligados aos CFAE, não têm uma preparação específica para o
exercício desta função, mas que podem assumir um papel
preponderante como elemento facilitador na mudança de práticas dos
professores. Apresentamos aqui os resultados duma primeira fase do
estudo em curso, em que auscultámos os professores portugueses,
recolhendo as suas perspetivas sobre as competências dos formadores
em TIC e a qualidade da formação efetuada nesta área, através de um
questionário online. Depois da análise fatorial efetuada às duas
dimensões do questionário, a partir das 1.578 respostas válidas
obtidas, podemos concluir que, de um modo geral, os professores
possuem uma perspetiva bastante positiva sobre as competências
apresentadas pelos formadores da formação contínua de professores
na área das TIC, assim como da formação que tem sido desenvolvida
nesta área. A dissonância entre as competências dos formadores e a
qualidade da formação assinaladas pelos professores e os resultados
que tardam em fazer-se sentir nas salas de aula ao nível da integração
das tecnologias digitais no processo de ensino aprendizagem levantam
algumas questões às quais esperamos poder vir a responder no
decorrer desta investigação que prevê ainda a auscultação de
formadores, diretores de CFAE e professores do ensino superior,
através de focus groups e entrevistas seminiestruturas.

Palavras-chave:

Formação contínua de professores, tecnologias digitais, formadores,
perfil de competências.

Abstract:

This work is part of a doctoral study that aims to contribute to a
redefinition of the competence profile of trainers responsible for training
teachers in ICT. In the context of the many variables that the data
indicates as an obstacle to a greater potential index usage of digital
technologies at school, it is on the trainer profile that we look back in
particular. This option is in response to an earlier state that allowed us
to see that the trainers in ICT, linked to CFAE do not have a specific
preparation for the exercise of this function, but they can take a leading
role as a facilitator in changing practices of teachers. We hereby include
the outcome of the first phase of the ongoing study as a result of a
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Portuguese teacher’s survey by collecting their perspectives on the
skills of trainers in ICT and the quality of training carried out in this area
through an online questionnaire. After the factor analysis performed to
the two dimensions of the questionnaire, from 1,578 valid responses
obtained, we can conclude that, in general, teachers have a very
positive outlook on the skills presented by the trainers of continuous
training of teachers in ICT as well as the formation that has been
developed in this area. The mismatch between the skills of trainers and
the quality of training indicated by the teachers and the results that are
slow to make itself felt in the classrooms in terms of the integration of
digital technologies in teaching and learning process raise some
questions to which we look forward to answer in the course of this
investigation that also provides for the hearing of trainers, CFAE
principals and teachers in higher education, through focus groups and
semi-structured interviews.
Keywords:

Teachers’ continuous training, digital technologies, trainers, skills
profile.

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO DO ESTUDO
O perfil do aluno de hoje, imerso desde tenra idade num contexto digital em que
está rodeado de tecnologias através das quais pode aceder a um mar de informação,
assim como as novas e diversificadas formas de comunicação que alteram o modo
como os indivíduos se relacionam, determinam uma urgente mudança de paradigma
na educação. Uma mudança de paradigma também na formação contínua de
professores, exigindo, por sua vez, um perfil de formador capaz de desenvolver um
leque de competências de natureza científica, didática e pedagógica (Meirinhos &
Osório, 2009). É precisamente sobre o formador que nos debruçamos neste estudo.
No sentido lato de entendimento do que é um formador de professores que,
segundo a Comissão Europeia, “são todos aqueles que facilitam ativamente a
aprendizagem (formal) dos estudantes, futuros professores e dos professores”
(European Commission, 2013), o nosso foco de investigação restringe-se aos
formadores responsáveis pela formação contínua de professores na área das TIC
ligados aos Centros de Formação de Associação de Escolas.
Num estudo que realizámos anteriormente, tivemos a oportunidade de fazer a
caracterização destes formadores e verificámos que, para além de não terem uma
preparação ou formação específica para o exercício da função de formador da
formação contínua de professores, também são recrutados, na sua maioria, em função
da sua licenciatura na área da informática (Felizardo, 2012). Um eventual pendor da
componente técnica relativamente à componente pedagógica que daí pode inferir-se
levou-nos a ponderar a necessidade de refletir sobre as competências necessárias
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aos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento profissional dos professores no
que respeita à integração curricular das tecnologias digitais.
A problemática da integração das TIC no currículo conta com inúmeros fatores
que exercem a sua influência. No entanto, apesar da reconhecida importância da
formação de professores para o uso das tecnologias digitais em contexto educativo e
da constatação da sua pouca eficácia para um uso mais profícuo das TIC, verificamos
que são escassas as referências sobre a sua importância efetiva neste processo, em
particular sobre o perfil dos responsáveis pela formação de professores nesta área,
razão pela qual que nos propomos seguir na senda de um perfil de formador capaz de
ajudar os professores a integrar as tecnologias digitais de forma efetiva na sua prática
pedagógica.
No contexto de uma investigação que se encontra ainda em curso, apresentamos
aqui os resultados de uma primeira fase do nosso estudo, em que auscultámos os
professores portugueses, de todas as áreas de ensino, do ensino básico e secundário,
a fim de identificar as suas perceções sobre a qualidade da formação e sobre a ação e
as competências dos formadores na área das TIC, a partir das experiências
vivenciadas nas ações de formação que frequentaram ao longo da sua atividade
profissional.
2. A FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES PARA A INTEGRAÇÃO DAS
TIC E OS FORMADORES
Apesar do tempo decorrido desde a chegada dos computadores e da Internet à
escola e apesar dos professores parecerem estar já mais cientes dos eventuais
benefícios da integração das TIC nas suas práticas e no trabalho dos seus alunos, a
maioria não está a integrá-las no ensino ou está a utilizá-las sobretudo para a
transmissão de conteúdos em detrimento de uma utilização potenciadora de
mudanças significativas nas formas de trabalho dos seus alunos (Costa, 2004, 2009;
Almeida & Valente, 2011; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013; Vrasidas, 2015).
Uma utilização das TIC centrada no apoio à lecionação e na ilustração de
conteúdos decorre, talvez, da ênfase de ter sido colocada sobre a tecnologia,
enquanto que a solução para uma integração plena das tecnologias digitais na
aprendizagem poderá situar-se sobretudo, na opinião de alguns autores, ao nível de
mudanças relacionadas com os aspetos metodológicos, ou seja, com a dimensão
pedagógica (Tondeur et al., 2008; Almeida & Valente, 2011; Costa, 2012). Nesta linha,
Tondeur et al. (2008) sugerem que a integração das TIC deve ser encarada como um
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meio de envolver os alunos na aprendizagem, para apoiar uma aprendizagem
significativa e não como um fim em si mesmo.
Ertmer & Ottenbreit-Leftwich (2013) defendem, por outro lado, uma abordagem de
integração da tecnologia baseada na visão avançada por Jonassen (1996) do uso de
computadores como ferramentas cognitivas, desenvolvendo uma visão clara quanto à
verdadeira finalidade e utilidade das tecnologias na formação de professores,
concentrando os esforços de integração da tecnologia na pedagogia, no que a
tecnologia permite e apoia, em vez de centrar esforços predominantemente na
tecnologia.
Partindo

destes

pressupostos,

a

formação

contínua

de

professores

e,

consequentemente, os formadores da área das TIC, devem ser capazes de apoiar
novas práticas e novos metodologias de trabalho na sala de aula, ajudando os
professores a mudar perceções tradicionais de concretizar o processo de ensino e
aprendizagem e, em conformidade, de nesse processo equacionarem o uso das
tecnologias digitais.
No nosso país, o esforço desenvolvido pelos Centros de Formação de Associação
de Escolas para responder às necessidades de formação dos professores e atender
às prioridades ditadas pela tutela na área das TIC contribuíram, com certeza, para um
aperfeiçoamento de competências dos professores no domínio das tecnologias
digitais, mas não promoveram, verdadeiramente, a integração dessas mesmas
tecnologias nas salas de aula (Moreira, Lima & Lopes, 2009; Felizardo & Costas,
2014). Em suma, falta ainda que os professores sejam capazes de utilizar as
tecnologias digitais para inovar e mudar as formas de ensinar e aprender, para a
resolução de problemas, para desenvolver nos alunos o pensamento crítico, para a
interação social e uma maior proximidade da escola à sociedade atual (Ertmer &
Ottenbreit-Leftwich, 2013).
A fim de transformar a educação com as TIC, Ertmer & Ottenbreit-Leftwich (2013)
sugerem que se tenha em especial consideração o conjunto de fatores contextuais,
cognitivos e afetivos que podem agir como barreiras ou como facilitadores. Assim,
numa reforma da educação que tem de ser sistemática para ser eficaz, os programas
de desenvolvimento profissional contínuo dos professores devem ser movidos para
dentro da escola (Vrasidas, 2015), envolvendo os professores em comunidades de
prática e redes de aprendizagem profissional (Albion et al., 2015). Nesta linha de
pensamento e no contexto português, talvez sejam os Centros de Formação de
Associação de Escolas que melhor podem responder às necessidades das escolas,
articulando-se em rede com instituições de ensino superior responsáveis pela
formação de professores. Desenvolvendo, por exemplo, uma estratégia que Albion et
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al. (2015) denominam de combinação de Know-how e know-why, que visa uma
abordagem que testa inovações educacionais na prática ao mesmo tempo que se
desenvolve a compreensão teórica sobre a prática desenvolvida.
Neste contexto, o que procuramos saber, num estudo mais amplo que integra a
pesquisa aqui apresentada, é o papel do formador da formação contínua na área das
TIC. Que perfil de formador da formação contínua em TIC pode, junto dos professores,
e em cada contexto escolar específico, ajudá-los a ultrapassarem barreiras e crenças,
para serem capazes de combinar a tecnologia com um tipo diferente de pedagogia,
permitindo que a mesma seja utilizada pelos alunos (Prensky, 2011) e gerar um
verdadeiro impacto nas suas aprendizagens, pois são esses os resultados que
ajudarão a medir, verdadeiramente, a eficácia do desenvolvimento profissional dos
professores (Guskey, 2002).
3. METODOLOGIA
Perante a complexidade da problemática em estudo - o perfil de formador da
formação contínua para a integração das tecnologias digitais em contexto educativo -,
e perante uma análise que será predominantemente qualitativa, com recurso a focus
group com formadores e entrevistas individuais semiestruturadas a diretores de CFAE
e professores do ensino superior responsáveis pela formação de professores, este
estudo assume globalmente uma perspetiva interpretativa, centrada na compreensão
das ações humanas e no significado atribuído pelos atores (Lukas & Santiago, 2004;
Lessard-Hérbert, Goyette & Boutin, 2005).
Contudo, os resultados do segmento da investigação que aqui apresentamos tem
um cariz quantitativo, decorrente do instrumento utilizado para recolha extensiva sobre
as perceções dos professores. Foi, pois, a partir de um questionário online enviado por
e-mail a 766 Escolas/Agrupamento, com a colaboração dos diretores dos
estabelecimentos de ensino, que foram obtidas 1578 respostas válidas de professores
dos Ensino Básico e Secundário de todo o país, entre os dias 15 de Abril e 29 de maio
de 2015.
O questionário online era constituído por duas partes. A primeira, com vista a
caracterização dos respondentes e a segunda, composta por duas escalas, num total
de 31 itens (afirmações), perante as quais os respondentes manifestaram o seu grau
de concordância numa escala likert de cinco pontos – de discordo totalmente a
concordo totalmente, correspondentes às duas dimensões do questionário: (i) “perfil
de competências dos formadores na área das TIC”, com a finalidade de identificar a
perceção dos professores sobre a ação e as competências dos formadores desta área
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e (ii) “avaliação da formação contínua em TIC efetuada pelos CFAE”, com a finalidade
de identificar a perceção dos professores sobre a qualidade da formação contínua de
professores na área das TIC.
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Caracterização dos respondentes
No universo de 1578 professores respondentes, três quartos são do género
feminino. A maioria tem mais do que 45 anos (69,9%), pertence aos quadros do ME
(88%) e possui mais de 20 anos de tempo de serviço (60,1%). Este resultado revela,
como é do conhecimento geral, que a maioria dos docentes do ensino básico e
secundário são mulheres, o que contrasta com o facto da maioria dos formadores da
formação contínua de professores na área das TIC, respondentes no nosso estudo
anterior, 63% serem do género masculino (Felizardo, 2012). Também constatamos
que os respondentes são, na sua maioria, profissionais experientes e com idade
superior a 45 anos, o que pode indiciar que tem havido uma diminuta contratação de
jovens professores no sistema educativo, nas últimas duas décadas.
Relativamente à sua área de ensino, 29,9% dos professores inquiridos provém da
área da matemática e ciências exatas, 18,3% da área de Línguas, 18,1% da área de
Expressões (inclui a Educação Especial), 17,1% são do 1º Ciclo e 3,2% não se
enquadram em nenhum destas áreas. Constatámos, portanto, uma predominância de
professores respondentes da área da matemática e ciências exatas, área de
proveniência da maioria dos formadores da área das TIC, de acordo com a
caracterização que realizámos destes profissionais num estudo anterior (Felizardo,
2012). Este facto poderá justificar um maior interesse destes professores em
responder ao questionário relativamente aos professores das restantes áreas de
ensino.
4.2 Análise fatorial e estudo da consistência interna das escalas utilizadas
O constructo inicial realizado com base na literatura foi validado, em primeiro
lugar, por sete especialistas da área das tecnologias na Educação, professores e
investigadores de várias Universidades do país. Posteriormente, a análise fatorial,
efetuada em dois momentos de acordo com as duas dimensões do questionário,
utilizando o método de extração dos fatores que o SPSS considera por defeito (Critério
de Kaiser), através do método de rotação Varimax [processo de rotação ortogonal que
produz fatores interpretados a partir dos seus pesos ou loadings (Pestana & Gageiro,
2008)], veio confirmar o constructo (fatores) inicialmente estabelecido.
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No entanto, na primeira dimensão, referente ao “Perfil de competências do
formador na área das TIC”, foram eliminados 4 itens (Tabela 1), por apresentarem
baixa comunalidade - abaixo de 0,50 (Hair et al., 1998) - e, na segunda dimensão,
“Avaliação da formação efetuada pelos CFAE”, embora mantendo todos os itens
incluídos no constructo inicial, foram trocados de posições três itens, uma vez que dois
itens, inicialmente incluídos no fator 1, saturavam no fator 2 e que um item,
inicialmente incluído no fator 2, saturava no fator 1.
Comuna‐
Itens eliminados
lidades

6

Os formadores revelaram domínio de conhecimentos sobre o desenvolvimento
profissional dos professores

,395

7

Os formadores revelaram possuir formação específica na área das TIC

,318

8

Os formadores revelaram capacidades de organização de oportunidades, para os
professores em formação, de experimentação de atividades com recurso às
tecnologias em sala de aula

,451

1
4

Os formadores desenvolveram estratégias análogas àquelas que se espera que os
professores desenvolvam com os seus alunos

,447

Tabela 1 - Itens da 1ª dimensão eliminados
A razão pela qual os itens eliminados, constantes da tabela 1, apresentaram um
baixo coeficiente de correlação com os restantes itens, pode dever-se ao facto dos
respondentes não possuírem uma perceção consensual relativamente ao significado
das proposições. Deste modo, os critérios estatísticos podem revelar que os
respondentes não encontraram sentido para as proposições sobre as quais pedíamos
um posicionamento relativamente ao grau de concordância, justificado pelo
envolvimento de perceções e atribuições resultantes de processos cognitivos
correntes, assentes em valores e crenças dos mesmos (Vilelas, 2009).
A necessidade de trocar três itens de fator na dimensão 2, “avaliação da
formação contínua efetuada pelos CFAE”, confirmou a nossa dificuldade inicial em
separar, nesta dimensão, os itens que diziam respeito aos “Contributos da formação
para a integração das TIC e para a inovação” (fator 1) dos itens que diziam respeito à
“Qualidade da formação” que tem sido desenvolvida pelos Centro de Formação e
Associação de escolas (fator 2). Neste sentido, podemos afirmar que a análise fatorial
clarificou esta distinção.
Os resultados das duas escalas referentes às duas dimensões do questionário
serão apresentados, seguidamente, através de gráficos, sendo os valores constantes
expressos em percentagem. Agrupámos ainda, os valores referentes à discordância
(discordo totalmente + discordo) e os valores referentes à concordância (concordo +
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concordo totalmente). Estas opções permitirão, no espaço de que dispomos, efetuar
uma síntese dos resultados obtidos.
4.2.1 Perceção dos professores sobre perfil de competências do formador na
área das TIC (Dimensão 1)
Relativamente à dimensão 1, “Perfil de competências dos formadores na área das
TIC” (Gráfico 1), os professores revelaram uma opinião bastante positiva sobre as
competências que os formadores apresentam, em particular, as que dizem respeito
aos conhecimentos disciplinares, didáticos e transversais (fator 1). Já os formadores
da formação contínua de professores na área das TIC, inquiridos num estudo anterior,
haviam considerado estas competências como sendo as mais importantes, quando
inquiridos sobre os mesmos itens (Felizardo 2012), o que confirma que estas
competências profissionais mais tradicionais são, de facto, as mais reconhecidas
como necessárias, tal como afirma Houpert (2005).
A percentagem mais elevada de respostas no ponto ”Sem opinião” recai sobre o
fator 3, referente à competência reflexiva teórico–prática, o que pode dever-se, numa
primeira análise, ao facto deste conjunto de competências serem mais subjetivas e
mais difíceis de observar e avaliar
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23,4
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Fator 3
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Fator 2 – Competências
metodológica inerentes à
função de formador

Fator 3 – Competência
reflexiva teórico‐prática
Gráfico 1.
Dimensão 1: Perfil de competências do formador na área das TIC

Entre os cinco itens do Fator 1 desta dimensão (Gráfico 2), o que obteve maior
percentagem de concordância foi o item 4 “Os formadores revelaram possuir
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conhecimentos sobre estratégias de atividades de aprendizagem com recurso às TIC”,
com 86,3% das repostas no concordo/ concordo totalmente. O item 5 “Os formadores
revelaram possuir conhecimentos sobre estratégias de avaliação dos processos e
produtos de aprendizagem que se desenvolvem com recurso às tecnologias” foi o que
obteve a menor percentagem de concordância e, simultaneamente, o que apresenta
uma maior percentagem de professores “sem opinião”, destacando-se dos outros com
6,3% das respostas neste ponto de escala. Este resultado pode revelar algumas
dificuldades dos professores relativamente aos saberes de avaliação, como é referido
por Timperley (2013) e que se refletem num menor à vontade dos formadores e
professores relativamente às questões que se prendem com a avaliação dos
processos e produtos de aprendizagens e mais acentuada quando há recurso às TIC.
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6,3
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Gráfico 2.
Fator 1: Conhecimentos disciplinares, didáticos e transversais

No que diz respeito ao Fator 2 da primeira dimensão “Competências
metodológicas inerentes à função de formador” (Gráfico 3), a soma dos pontos de
concordância apresenta um valor mais baixo que no fator anterior, verificando-se que
o item deste fator com a percentagem mais elevada do lado da concordância (Item 13:
78.7%) apresenta um valor mais baixo do que o item do fator 1, com a percentagem
mais baixa (Item 5: 79,1%). Este resultado pode significar que, apesar dos professores
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percecionarem competências metodológicos nos formadores, estas não são tão
acentuadamente percebidas como são as competências do fator anterior (fator 1)
relativas aos “Conhecimentos disciplinares, didáticos e transversais”.
Os itens 13 “Os formadores revelaram capacidade de adequação dos recursos
selecionados para cada situação de formação” e 14 “Os formadores revelaram
capacidade de monitorização das aprendizagens dos professores em formação“ são
os que apresentam as maiores percentagens de concordância, respetivamente 78,7%
e 78%. Já o item 12 “Os formadores revelaram capacidade de diferenciação de
conteúdos e de estratégias, de acordo com os diferentes ritmos dos formandos” foi o
que obteve a percentagem de concordância mais baixa neste fator (61,2%). Este
resultado pode significar que, relativamente às metodologias utilizadas na ações de
formação, os professores atribuem ao formador maior capacidade de adequar
recursos e de monitorizar aprendizagens do que diferenciar conteúdos e estratégias,
de acordo com os diferentes ritmos dos formandos. Na verdade, raramente os grupos
de formação são organizados em função da experiência dos formandos no uso das
TIC ou uso pedagógico das mesmas. Geralmente, nos critérios de agrupamento de
professores na organização dos grupos de formação, são tidos em conta os interesses
manifestados pelos formandos ou ainda os grupos disciplinares ou áreas de ensino.
Os grupos heterogéneos em termos de experiência de utilização das tecnologias
poderão, eventualmente, causar algumas dificuldades aos formadores no trabalho que
desenvolvem com os professores.
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Gráfico 3.
Fator 2: Competências metodológicas inerentes à função de formador
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No que concerne o Fator 3 da primeira dimensão “Competência reflexiva teóricoprática” (Gráfico 4), a maioria dos professores respondentes também situam a sua
resposta nos pontos da escala concordo/concordo totalmente, tal como acontece nos
fatores anteriores. No entanto, este fator é o que apresenta o grau de concordância
mais baixo dos três fatores desta dimensão, com uma média de 65,9% de respostas
posicionadas

no

concordo/concordo

totalmente,

relativamente

aos

83,9%

apresentados no Fator 1 e 72,1%, no Fator 2. Para além disso, este é o fator com a
percentagem mais elevada de respondentes “sem opinião” (8,6%).
As competências relacionadas com a competência reflexiva foram aquelas que os
professores tiveram mais dificuldade em percecionar nos formadores relativamente às
competências referenciadas nos fatores anteriores, verificando-se uma amplitude de
respostas, do lado da concordância, que não permite grandes distinções entre os
vários itens (entre 62,5% e 67,9%). Para além disso, a percentagem de professores
que assinalaram a opção “sem opinião”, a mais elevada dos 3 Fatores desta primeira
dimensão, vem confirmar a dificuldades dos respondentes em posicionar-se
relativamente às afirmações respeitantes à “Competência reflexiva teórico-prática”.
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Fator 3: Competência reflexiva teórico-prática

4.2.2 Perceção dos professores sobre a formação efetuada pelos CFAE
(Dimensão 2)
Relativamente à dimensão 2 “Avaliação da formação efetuada pelos CFAE”
(Gráfico 5), os professores revelaram uma opinião bastante positiva sobre a formação
que tem sido efetuada pelos CFAE na área das TIC, verificando-se que 70,4% dos
professores inquiridos concordaram que a formação tem sido desenvolvida com
qualidade e que 68,3% concordam que a formação contribuiu para a integração
curricular das TIC e para a inovação de práticas pedagógicas.
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28,2
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Gráfico 5.
Dimensão 2: Avaliação da formação

Relativamente aos itens do Fator 1 da segunda dimensão, “Contributos da
formação para a integração das TIC e para a inovação” (Gráfico 6), verificamos que o
item com menor percentagem de concordância é o item 29 “A maioria das ações de
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formação na área das TIC tem uma duração suficiente para o desenvolvimento das
competências necessárias para a utilização das tecnologias digitais em contexto
educativo” (48,7%).
Assinalamos ainda, o item 25 “Na formação na área das TIC existe espaço para
reflexão sobre as metodologias associadas à utilização das TIC” com uma
percentagem de 67,5% de respostas do lado da concordância, sendo este item o que
apresenta um maior número de repostas “Sem Opinião” (4,6%), revelando que cerca
de 5% dos professores inquiridos não têm uma posição relativamente ao espaço dado
à reflexão sobre as metodologias relacionadas com as aprendizagens com TIC.
Os restantes cinco itens deste Fator apresentam percentagens semelhantes entre
si (de 71,3% a 75%), sendo o item 24 “Na formação contínua de professores na área
das TIC, há espaço para partilhar experiências de uso das tecnologias digitais em sala
de aula o que apresenta uma maior percentagem de concordância (75%).
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Gráfico 6.
Fator 1: Contributos da formação para a integração das TIC e para a inovação

No que diz respeito aos itens do Fator 2 da segunda dimensão “Qualidade da
formação efetuada pelos CFAE” (Gráfico 7), a maioria dos professores respondentes
pronunciaram-se favoravelmente, embora com percentagens mais moderadas,
destacando-se o item 30 “A maioria da oferta de formação na área das TIC é
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organizada em função das necessidades concretas das escolas e dos seus projetos
educativos” que apresenta a percentagem mais baixa de todos os itens, do lado da
concordância (45,5%), seguido do item 32 “De um modo geral, a formação na área
das TIC tem muita qualidade” (69,5%). Estes dois itens são os que apresentam uma
percentagem mais significativa de inquiridos “sem opinião”, com 7,6% e 7%
respetivamente, revelando a dificuldade de posicionamento de alguns professores
relativamente à adequação e à qualidade da formação de professores na área das
TIC.
Os itens em que os respondentes manifestam maior número de respostas do lado
da concordância são o 22 “A formação contínua na área das TIC estimula a inovação
de práticas pedagógicas“ (88,3%) e o 21 “A formação contínua na área das TIC tem
contribuído fortemente para a utilização das tecnologias digitais em contexto de sala
de aula” (77,1%). Estes resultados revelam que os professores consideram que a
formação que frequentaram na área das TIC tem contribuído para a integração das
tecnologias na sua atividade letiva e que tem estimulado a inovação das suas práticas
pedagógicas. Esta leitura é reforçada pelo facto destes dois itens apresentarem,
também, uma reduzida percentagem de respostas no ponto da escala “sem opinião”,
1,2% e 2% respetivamente, o que reflete maiores certezas relativamente ao
posicionamento dos professores nestas questões.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta primeira leitura dos resultados obtidos no questionário realizado aos
professores do ensino básico e secundário, podemos concluir que estamos em
presença de perceções bastante positivas sobre as competências dos formadores
(primeira dimensão), destacando-se as competências referentes aos conhecimentos
disciplinares, didáticos e transversais. Este resultado pode dever-se ao facto de as
competências atitudinais, para além de conterem maior subjetividade na apreciação,
serem mais difíceis de percecionar no espaço e tempo de formação. Ou dever-se ao
facto de estarmos em presença de uma dimensão menos valorizada no contexto das
ações de formação em TIC.
De uma forma geral, pode afirmar-se que a perceção dos professores está na
linha também, do que muitos autores afirmam relativamente à formação na área das
tecnologias, mais focada na aquisição de competências técnicas e técnicopedagógicas, nem sempre acompanhada com uma reflexão mais aprofundada sobre
os fundamentos teóricos subjacentes à utilização das mesmas (Timperley, 2011;
Alvarez, 2013).
Alguma desvalorização dos aspetos relacionadas com a competência reflexiva e
até mesmo com a competência metodológica parecem evidenciar, por outro lado, uma
visão ainda muito centrada sobretudo, na transmissão de conteúdos, e subvalorizando
o papel que as tecnologias podem assumir na construção de conhecimento por parte
dos alunos, por exemplo quando integradas em metodologias de projeto e de
resolução de problemas e assentes no trabalho colaborativo.
Apesar da organização curricular poder não incluir incentivos explícitos à
mudança e transformação das práticas, espera-se que os formadores, e em particular
os formadores de professores na área das TIC, possam ser os catalisadores dessa
transformação, proporcionando oportunidades para os professores refletirem, de forma
abrangente e profunda, sobre os propósitos e as práticas de ensino, contribuindo
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também, de forma integrada, para o aprofundamento do conhecimento teórico
correspondente (Day, 2001; Imbernón, 2009, Carnus, 2011, Timperley, 2011, Alvarez,
2013).
Quanto à avaliação que os professores fazem da formação desenvolvida pelos
Centros de Formação de Associação de Escolas, esta parece-nos bastante positiva,
embora menos consensual em algumas questões particulares. Destacamos o item que
refere que “a maioria da oferta de formação na área das TIC é organizada em função
das necessidades concretas das escolas e dos seus projetos educativos “ (Item 30),
como o único item que apresenta uma maior percentagem do lado da discordância
(46,9%), permitindo-nos concluir que praticamente metade dos professores inquiridos
consideram que a formação não responde às suas necessidades reais.
A dissonância entre as competências dos formadores e a qualidade da formação
assinaladas pelos professores, por um lado, e os resultados que tardam em fazer-se
sentir nas salas de aula ao nível da integração das tecnologias digitais no processo de
ensino e aprendizagem, por outro lado, levantam algumas questões às quais
esperamos poder vir a responder no decorrer desta investigação, que prevê ainda a
auscultação de formadores, de diretores de CFAE e de professores do ensino superior
responsáveis pela formação inicial.
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Resumo:

O presente trabalho discute a importância da imersão de práticas de
formação de professores no contexto da cibercultura, a partir do
Programa Institucional de Bolsa Iniciação à Docência na Universidade
Federal de Sergipe e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
tendo como objetivo possibilitar espaços online de discussão e
socialização dos dilemas e soluções vivenciadas pelos bolsistas na sua
itinerância inicial da docência. Utilizamos as interfaces do ambiente
moodle, principalmente o fórum, por potencializar debates
aprofundados sobre as temáticas discutidas e a rede social Facebook,
que tem permitido aos bolsistas serem autores e coautores da
produção do conhecimento. Concluímos que não é possível na
sociedade atual pensar em propostas de formação, que não se
estruturem no uso dos dispositivos tecnológicos capazes de promover
a interatividade, a comunicação bidirecional, a aprendizagem
colaborativa, a autoria e coautoria.

Palavras-chave:

Educação, culturas digitais, formação docente.

Abstract:

This paper is about pre-service teacher education and the importance
of immersion practices in the context of cyberculture. It focuses on the
teaching practices of the Brazilian Institutional Pre-Service Teacher
Education Scholarship Program (PIBID) grantees, at the Federal
University of Sergipe and the State University of the Southweast of
Bahia. The research aimed at providing online spaces for discussion
and socialization of dilemma and solutions to problems that have arisen
from the grantees’ experiences at their initial teaching practices.
Interfaces from the Moodle platform were used, mainly the forum, to
conduct debates about various topics. Facebook was also used as a
space that has been providing the grantees with opportunities to
become authors and coauthors in the process of knowledge production.
We conclude that it is no longer possible for the contemporary society
to think of teacher training proposals which are not based on the use of
technological devices designed to promote interactivity, bidirectional
communication, collaborative learning, authoring and co-authoring.

Keywords:

Education, digital culture, teacher training.

1. INTRODUÇÃO
O cenário contemporâneo, caracterizado pelos avanços tecnológicos, nos
desafiou a vivenciar uma nova relação com a informação, principalmente no que diz
respeito à velocidade com que essas circulam, gerando momentos de incerteza no
contexto mais amplo da sociedade e, de forma particular, nas instituições
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educacionais. Em especial, as tecnologias da informação e comunicação vêm
possibilitando a emergência de novas atitudes, novos valores e troca de saberes,
exigindo de nós habilidade para compreender melhor essa realidade e buscar
soluções em sintonia com os problemas do nosso tempo.
De forma mais específica, esse cenário de mudanças traz novos desafios à
formação profissional e, em especial, à formação de professores, que requer uma
melhor qualificação para se vivenciar a dinâmica social, principalmente em relação à
mutação contemporânea do saber na sociedade atual. Lévy (1999, p. 157) salienta
que “pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências
adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão obsoletas no
fim de sua carreira”. Segundo o autor, a aprendizagem constante, a troca de saberes e
a produção de conhecimentos são características fundamentais na organização do
trabalho na sociedade contemporânea.
Nesse cenário, precisamos de superar propostas de formação docente que estão
se configurando na perspectiva da pedagogia de transmissão e na dinâmica um-todos,
com propostas educativas lineares e desarticuladas das culturas digitais e da
cibercultura. O cenário digital requer pensarmos em outro modelo de comunicação e
de educação que apresente como características principais: a interatividade e a
hipertextualidade, que se desdobram em outros aspectos como a não linearidade, a
virtualização, o tempo real e a simulação (Bonilla, 2005).
Sob esse prisma, propostas de trabalho com a formação de professores, precisam
implementar inovações em sintonia com as necessidades contextualizadas dos
sujeitos, em dialogia com uma cosmovisão aberta à desordem, à multiplicidade
cultural, à reflexão ético-política, por meio da crítica social do conhecimento e do
conhecimento educacional e tecnológico. Nesse sentido, o presente artigo apresenta
algumas reflexões acerca da formação inicial de professores no contexto do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), a partir das experiências
desenvolvidas nos cursos de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB) e da Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Campus Itabaiana. A
opção de relatar as experiências das duas instituições deve-se ao fato de serem
experiências que trazem o uso dos dispositivos tecnológicos, das culturas digitais e
das interfaces da cibercultura como elementos estruturantes da prática pedagógica em
todos os momentos da formação.
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2. ALGUNS PRESSUPOSTOS PARA AS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO
De acordo com Nóvoa (2004), as propostas de formação de professores precisam
pautar-se em três categorias fundamentais: a auto-formação, em que o formador
forma-se a si próprio, através de uma reflexão sobre seus percursos pessoais e
profissionais; a hetero-formação que acontece na relação estabelecida com os pares,
pautando-se sempre num trabalho conjunto em sintonia com sentimentos e emoções e
através das coisas (cultura, técnica, artes etc.), além da sua compreensão crítica e
reflexiva de todo o processo, que seria a eco-formação. Nessa mesma perspectiva,
Macedo (2010, p. 58) considera que:
“ (…) Formar-se implica descobrir-se a si mesmo em termos de possibilidades
específicas para dar um sentido a vida a partir do que se é enquanto sujeito e
do que se vive enquanto sujeito aprendente. É interrogar-se sobre a existência
em vista de um projeto, de outros projetos, sejam existenciais e/ ou
socioculturais, objetivando-se e subjetivando-se criticamente, desde as
relações aprendentes consigo e com os outros, com as instituições, com a
sociedade.”

Josso (2004) põe em evidência a formação experiencial e destaca a importância
da narrativa neste percurso, pois ela permite explicitar a singularidade e perceber o
caráter processual da formação e da vida, articulando espaços, tempos e as diferentes
dimensões de nós mesmos, em busca de uma sabedoria de vida. Em sintonia com as
narrativas, a autora destaca a importância do ato de pesquisar, pois acredita que este
possibilitaria aos aprendentes o desenvolvimento da sua criatividade, habilidade,
capacidade de avaliação, comunicação e negociação.
A dimensão da pesquisa, no processo de formação, contribui com a elaboração de
novos questionamentos e a constante necessidade de saber e compreender, de forma
mais ampla, os fenômenos vivenciados. Igualmente colabora com a criação de novas
estratégias para o enfrentamento das problemáticas colocadas pela prática, de forma
mais eficaz.
Em suas investigações sobre essa temática, Zeichner (2002) denuncia a divisão
entre o professor pesquisador e o pesquisador acadêmico. Se, por um lado, os
acadêmicos consideram as pesquisas dos professores como menores ou triviais, por
outro, os professores não se sentem contemplados nas produções acadêmicas, pois a
própria linguagem utilizada nas produções só faz sentido para os pesquisadores de
determinada comunidade científica. Além disso, os professores são descritos, com
frequência, de forma negativa na pesquisa acadêmica, gerando uma rejeição em
relação a estes estudos. “Provavelmente, como grupo, professores não são mais
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sexistas, mais racistas, e mais incompetentes do que os pesquisadores acadêmicos”
ressalta Zeichner (2002, p.211).
Nesse sentido, torna-se relevante a discussão sobre os saberes docentes como
elementos fundamentais na constituição das práticas de formação. Tardif (2002)
reconhece que é através da mobilização e articulação entre diferentes saberes que o
fazer docente vai sendo tecido. Entretanto, percebemos uma clara desvalorização do
saber produzido pelos professores no seu contexto de trabalho, no qual o destaque
fica a cargo dos saberes da formação profissional, dos saberes disciplinares e dos
saberes curriculares, que são incorporados à prática docente, sem serem por esta
produzidos e formalizados. Essa tendência, segundo o autor, gera uma relação de
exterioridade dos professores em relação aos saberes, pois os mesmos são vistos
como executores dos saberes produzidos por outras instâncias.
Charlot (2000, p.60) afirma que para pensarmos sobre a temática dos “saberes”
precisamos compreender o Homem enquanto sujeito de saber, que se confronta com
a pluralidade das relações que mantém com o mundo. Assim, a aquisição dos saberes
asseguraria certo domínio sobre o mundo, possibilitando uma maior comunicação
entre os sujeitos, e consequentemente sua partilha, tornando-o mais independente e
seguro. Compreendemos que o conceito de saber está estritamente ligado à noção de
relação. Uma relação com o mundo, com os sujeitos e consigo mesmo. Desta forma,
rejeita-se uma concepção de saber pautada unicamente nos pressupostos da filosofia
clássica, que define a essência do homem apenas pela razão, excluindo as emoções,
paixões etc.
Percebe-se que os docentes produzem os saberes experienciais para dominar e
compreender melhor a sua prática, criando e improvisando novas soluções num
contexto de diversas interações. Nas suas investigações sobre essa questão, Tardif
(2002) ressalta que os saberes da experiência permitem aos professores uma
reinterpretação dos outros saberes, a partir das reais necessidades de sua prática,
descartando o que ele considera inútil e retraduzindo o que lhe serve na dinâmica do
trabalho. Compreende-se então, que os saberes da experiência trazem como
característica fundamental a retradução e o polimento dos demais saberes, a partir
das certezas construídas pelos docentes.
Essa perspectiva de formação, que visa dotar os professores de instrumentos
intelectuais, a fim de desenvolver a sua análise reflexiva sobre a experiência docente,
contribui para a aprendizagem da interpretação e compreensão das problemáticas
educacionais e da realidade social de forma ampla.
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3. A PRESENÇA DAS CULTURAS DIGITAIS NAS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO
Desde meados da década de 1990 que uma grande transformação, sem
antecedentes, foi iniciada a partir do desenvolvimento e inserção das tecnologias da
informação e comunicação (TIC) ou tecnologias digitais nas sociedades. Aliado a este
desenvolvimento tecnológico surge a interligação destas tecnologias em redes digitais
que potencializam a construção de novas formas dos sujeitos agirem, se
comunicarem, produzirem e atuarem no seu meio social e para além dele. Estes novos
formatos sociotécnicos são denominados, por muitos autores, como cultura digital ou
cibercultura.
Na visão de Lemos (2003, p. 12), a cibercultura destaca-se:
“ (…) Como a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica,
entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base
microeletrônica que surgiram com a convergência das
telecomunicações com a informática na década de 70.”

A cibercultura configura-se como a cultura contemporânea, à vista do que já
vivenciamos as tecnologias da informação e comunicação no dia-a-dia, tais como o
uso do celular, tablet, notebook, smartphone, caixas eletrônicas, a arte eletrônica, a
música eletrônica, votação eletrônica, a educação online, entre inúmeras outras.
Entendemos a cultura digital no sentido mais amplo e por esta razão preferimos
utilizá-la no plural, pois o que “denominando aqui de culturas digitais ou cibercultura
são as formas de usos e apropriações dos espaços virtuais feitas pelos sujeitos
culturais” (Lucena e Oliveira, 2014, p. 38).
Nessa perspectiva, o cenário contemporâneo, caracterizado pelos avanços
tecnológicos, nos tem desafiado a vivenciar uma nova relação com a informação e
com a construção de conhecimentos que circulam em redes digitais utilizando
diferentes linguagens que se combinam e recombinam. Esse cenário de mudanças
traz novos desafios à formação profissional e, em especial, à formação de
professores, que requer melhor qualificação para se vivenciar a dinâmica social,
principalmente em relação à mutação contemporânea do saber na sociedade atual. No
final do século XX, Lévy (1999, p. 157) nos chamava a atenção para o fato de que
“pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas
por uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua
carreira”. Segundo o autor, a aprendizagem constante, a troca de saberes e a
produção de conhecimentos são características fundamentais na organização do
trabalho na sociedade contemporânea.
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Conforme infere Lévy (1999), a configuração do ciberespaço potencializa o
desenvolvimento da inteligência coletiva, por meio das tecnologias intelectuais que nos
possibilitam vivenciar novas formas de acesso à informação e o desenvolvimento de
novos estilos de raciocínio e de conhecimento. Nessa lógica, o profissional nunca
estará formado, demandando continuamente novas perspectivas de trabalho que
contemplem a construção de novos conhecimentos.
Sob esse prisma, a formação docente, cuja base está na implementação de
propostas de ensino, tanto presencial como à distância, mediadas pelas TIC, no que
tange à aprendizagem de novos conhecimentos, esta deve emergir das necessidades
contextualizadas dos sujeitos, em dialogia com uma cosmovisão aberta à desordem, à
multiplicidade cultural, à reflexão ético-política, por meio da crítica social do
conhecimento e do conhecimento educacional. Nessa perspectiva, não podemos
pensar em práticas de formação com currículos engessados, que não dialoguem com
o contexto e com as tecnologias digitais ou que utilize estas tecnologias numa
abordagem comunicacional de cultura de massa, onde as informações são
distribuídas, separando emissão e recepção.
A crescente inserção das TIC na sociedade contemporânea bem como nas
escolas, potencializa a construção de práticas de formação que utilizem as culturas
digitais nas suas dinâmicas formativas. Para tanto, é fundamental considerar nestas
práticas a inclusão dos saberes da experiência, adquiridos pelos sujeitos nos
diferentes espaços sociais e profissionais, de forma a valorizar a participação de cada
indivíduo, no intuito de que esses conhecimentos sejam integrados e mobilizados
enriquecendo culturalmente todos. Como forma de garantir o cumprimento dessas
finalidades, a academia teria um papel fundamental em relação à orientação e ao
reconhecimento dessas experiências, utilizando todo o potencial do ciberespaço nos
processos educativos (Lévy, 1999).
Por isso, a necessidade de substituir uma concepção de profissionalismo baseada
numa visão tecnicista, que implementa inovações prescritas, por uma visão de
profissional que participe do processo de inovação e mudança. É indispensável que o
profissional da educação assuma a autoria do seu trabalho, tomando decisões
educativas, éticas e morais, tendo o contexto coletivo como cenário determinante,
rompendo assim com uma dimensão meramente técnica e unidirecional da formação,
rumo à outra ótica de abordagem profissional sintonizada com os desafios
contemporâneos. Esse desafio torna-se ainda mais urgente, diante do cenário
sociotécnico da cibercultura, que possibilitou a emergência da educação online e o
surgimento de ambientes virtuais de aprendizagem, como espaços plurais de
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formação docente, o que requer um professor muito mais atuante no seu percurso
formativo.
Para Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), o enfoque da formação, cuja base está
na racionalidade técnica, gera um processo de desprofissionalização, pois o docente é
visto como um executor e consumidor de saberes profissionais produzidos por
especialistas. Esta perspectiva de formação é pautada no treinamento de habilidades
e os conteúdos são descontextualizados das demandas que emergem da prática
docente, gerando uma dicotomia teoria/prática.
Contribuindo para a discussão dessa questão, encontramos em Imbernón (2005)
a reflexão sobre a profissão docente diante dos desafios da chamada sociedade
globalizada, do conhecimento ou da informação, evitando uma formação baseada nos
pressupostos da racionalidade técnica, onde a transmissão do conhecimento se dá
mediante a aplicação mecânica de receitas e intervenções, oferecidas a partir de fora,
geralmente pelo grupo de acadêmicos e pesquisadores universitários, bem como por
especialistas que assumem funções administrativas de planejamento e controle no
sistema educacional. Para a superação dessa visão tecnicista, o autor sugere
propostas

curriculares,

cuja

análise

sobre

a

prática

docente

possibilite

a

aprendizagem, interpretação, compreensão e reflexão sobre a realidade social.
Percebemos, nessa análise, uma preocupação com a superação do tecnicismo,
pois esta perspectiva pauta-se na ideia de que os profissionais resolvem os seus
problemas mediante a aplicação de técnicas e teorias propostas pelos especialistas.
Na realidade, ao final do repertório proposto como solução para as demandas da
prática, o profissional não sabe como resolver as problemáticas emergentes do seu
contexto de trabalho. Assim, em uma sociedade que traz como base o desafio da
formação permanente, a perspectiva tecnicista torna-se reducionista, porquanto não
dá conta de acompanhar a mutação contemporânea do saber, mediante a velocidade
da informação.
Nesta conjuntura, é imperioso que os profissionais reflitam criticamente sobre a
sua prática e produzam conhecimento frente às constantes transformações
vivenciadas. A dinâmica de formação precisa estar sincronizada com as TIC, com vista
a contribuir com a produção de conhecimento e cultura, já que a lógica do digital
potencializa a troca, a discussão coletiva e o estabelecimento de vínculos entre os
participantes. É com esta perspectiva que realizamos as atividades pedagógicas no
Pibid com os alunos bolsistas e as supervisoras das escolas vinculadas ao Programa.
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4. A ITINERÂNCIA METODOLÓGICA DO PIBID
As questões discutidas nesse contexto promovem indagações constantes: Qual o
perfil do profissional contemporâneo? Como as experiências inovadoras no campo das
políticas públicas de formação forjam a articulação escola e universidade? Como
dinâmicas de formação no contexto das culturas digitais potencializam uma formação
mais colaborativa em rede?
Gatti (2011) em sintonia com autores como Souza (2006), Gatti e Nunes (2008),
Zeichner (2010), assinala a problemática da formação inicial, principalmente em
relação à falta de sintonia entre os componentes curriculares acadêmicos e a
formação docente na escola. Para a autora, o que se deve buscar é uma alternância
contínua de articulação entre escolas e universidades.
É nesse contexto que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) criou, por meio do Decreto Nº 7.219, de 24 de junho de 2010, o
Pibid, que estabelece no Art.º. 1º como finalidade desse Programa, “fomentar a
iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes
em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública
brasileira”. As bases legais do Pibid, além do citado Decreto, são as leis nº 9.394/1996
e a nº 12.796/2013.
Os cursos de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a
Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB) participam do Pibid e apesar das
diferenças regionais, políticas e curriculares as duas instituições desenvolvem as
atividades de formação dos supervisores e bolsistas de iniciação à docência (ID) de
forma semelhante utilizando dispositivos tecnológicos e interfaces virtuais como
elementos que estruturam e permeiam as práticas pedagógicas.
O trabalho realizado por meio do Pibid, utilizando as tecnologias, vem dando
excelentes contribuições no que diz respeito à formação dos bolsistas envolvidos, pois
insere e aproxima os mesmos ao contexto educacional, permitindo a reflexão dos
dilemas do contexto escolar. A linha de ação do subprojeto de pedagogia nos anos
iniciais do ensino fundamental propõe uma imersão teórica, com reflexões e
estratégias metodológicas de estudo para uma melhor compreensão da cultura
escolar. Realizámos nos encontros presenciais rodas de estudos, resenha crítica de
artigos e livros que contribuíram significamente para a formação docente. Estas
discussões foram também ampliadas nas interfaces virtuais dos blogs, Facebook,
WhatsApp e Moodle, entre outros espaços comunicacionais disponibilizados nas
redes.
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Desta forma, foram realizadas reflexões no Ambiente Virtual Moodle e Facebook,
criado especificamente para as ações formativas como meios potencializadores para a
formação dos bolsistas de iniciação a docência. Por compreender que o ambiente
dispõe de meios favoráveis para construção e a troca de conhecimentos, Pereira
(2008, p.95) salienta que o Moodle1 é um software livre que permite “modificar ou
desenvolver novos módulos, corrigir erros e resolver problemas”. Nesse sentido,
observamos que o Moodle possibilita uma flexível organização da sua estrutura, dessa
maneira, fica evidente que o mesmo pode ser pensado/organizado como um meio
pedagógico potencializador para a construção do conhecimento. Sendo assim,
trazemos a análise da experiência possibilitada por esse espaço sociotécnico.
De acordo com Torres e Silva (2008, p. 9), o ambiente virtual Moodle apresenta-se
como uma “grande alternativa de aprendizagem online, pois disponibiliza ao professor
a escolha de ferramentas como fóruns, Chat, diários, entre outras que se enquadram
de acordo com cada objetivo que o professor pretender com cada curso”. Assim, nas
ações do Pibid tanto na UFS como na UESB utilizamos inicialmente as interfaces dos
Moodle como um espaço propulsor para reflexões, bem como para a interatividade
entre os bolsistas.
Nos dois ambientes tanto da UFS como da UESB foram utilizadas interfaces para
a produção de conteúdos como livro, wikis e páginas e as interfaces de comunicação
síncrona – o chat – e assíncrona – fórum e diário. Entretanto, como ressalta Ferraz
(2009, p. 150) “o que mais importa não são as interfaces em si, mas o que os sujeitos
podem fazer com/a partir delas”, pois, muitas vezes, conseguimos com uma interface
que dispõe de poucos recursos realizar atividades criativas e dinâmicas. A interface
glossário, por exemplo, tanto pode ser usada simplesmente como um mini dicionário
de termos, como pode ser também, uma rica produção colaborativa utilizando
diferentes linguagens como imagética, audiovisual, hipertextual, sonora, etc.
Em todas as ações formativas do Pibid priorizamos a interatividade com os
bolsistas para a produção de conhecimentos que servissem de base estruturais para a
realização das oficinas nas escolas.

4.1 A interatividade nas interfaces virtuais
O sistema clássico de comunicação pelo qual estamos imersos é organizado na
seguinte lógica: emissor-mensagem-receptor. Essa orbita comunicacional é seguida
de maneira fixa, garantindo ao emissor o domínio e a regulação da mensagem,
1

Acrônico de Modular Object-oriented Dynamic Learning Environment. Este ambiente foi criado
em 2001, por Martin Dougiamas, para ser um sistema de administração de atividades
educacionais voltado para a construção de comunidades online.

142

restando ao receptor, o papel de ouvir a mensagem de forma passiva e sem levantar
suas hipóteses, opiniões sobre determinado assunto.
Silva (2002) aponta a possível transformação dessa tríade comunicativa fixa,
sugerindo a mudança de posicionamento do receptor frente à informação e das suas
possibilidades de interação, isto é, agora o receptor enxerga a mensagem como
conteúdos manipuláveis, na qual lhe é possível modificar, reorganizar, expor suas
intenções.
Nesse novo sistema de comunicação, no qual tanto emissor e receptor exercem
papéis importantes na mensagem, surge o conceito de interatividade. Silva (2013) por
sua vez, compreende que espaços propícios a interatividade, o emissor-receptormensagem mudam de papel, firmando que o emissor não emite mais no sentido que
se entende habitualmente. Ele não propõe uma mensagem fechada, ao contrário,
oferece um leque de possibilidades, que coloca no mesmo nível, conferindo a elas um
mesmo valor e um mesmo estatuto. O receptor não está mais em posição de recepção
clássica.
Segundo Primo (2007), o fluxo linear das informações se fundamentam na
transmissão linear e consecutiva de informações e na superioridade do emissor. Já a
interação valoriza a dinâmica do processo, onde todos os participantes são atuantes
na relação. Desta forma, este autor nos propõe uma nova reflexão sobre dois tipos de
interação, a mútua e reativa. A primeira permite uma interação criativa, aberta, de
verdadeiras trocas, em que todos os agentes experimentam uma evolução de si na
relação e da relação propriamente dita, já a interação reativa se caracteriza por um
forte roteirização e programação fechada que prende a relação em estreitos
corredores, onde as portas sempre levam a caminhos já determinados a priori.
No Moodle, tanto da UFS como da UESB, os espaços do fórum e chats
possibilitaram uma interação mútua, pois permitiram um diálogo aberto, dinâmico e
flexível, no sentido da mensagem ser ressignificada ao longo dos debates travados
entre os sujeitos. Os fóruns de discussão foram utilizados no programa como um
espaço rico e propulsor para a interação e consequentemente, para a troca de
saberes, permitindo uma extensão de estudo e reflexão dos temas estudados
presencialmente nas rodas de estudo. Sendo assim, o fórum é um meio
potencializador para a aprendizagem, pois permite uma interatividade contínua dos
participantes, pois, todos tem voz, é um ciclo de trocas. No contexto do programa, o
fórum permitiu a troca de conhecimentos e reflexão, em que todos os participantes
foram atuantes na comunicação.
Nessa perspectiva, observamos a emergência da interação mútua, que segundo
Pereira (2008, p.73) “rompe-se então com a ideia de que a soma de ações individuais
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de cada integrante é responsável pelo processo de interação, e acredita-se na análise
a partir das relações mantidas entre os participantes”, sendo seu fluxo dinâmico e em
desenvolvimento.
O chat é uma interface síncrona que possibilita que os participantes se
comuniquem em tempo real no sentido todo-todos. Percebemos que na nossa
experiência formativa o fórum e o chat contribuem significativamente para potencializar
o conhecimento, as trocas e construções coletivas do saber na iniciação a docência.
Assim como, assevera Almada (2013), o fluxo das informações torna-se contínuo e
multidirecional, com todos os participantes acrescentando ideias, modificando aquelas
já estabelecidas, reconfigurando saberes; potencializa-se a troca e não a mera soma
de experiências, o que enriquece, modifica e dá oportunidade à produção dos novos
conhecimentos.
Contudo, no Moodle nem sempre o chat funciona adequadamente por instabilidade
do servidor do ambiente e/ou pela baixa velocidade da conexão à internet. Por esta
razão, optamos também, por utilizar a rede social Facebook pelo fato de ser uma rede
de constante acesso por todos os participantes e em diferentes dispositivos móveis
notebooks, smartphones e tablets possibilitando assim, a utilização de chats de forma
mais constante e estável.
Outro motivo que nos levou a utilizar o Facebook nas atividades formativas foi o
fato de podermos colocar os bolsistas no centro do processo de formação
possibilitando a eles serem autores e coautores das produções e conhecimentos.
Apesar das interfaces do Moodle possibilitarem interatividade o ambiente apenas,
pode ser editado pelo administrador do curso, ou seja, o professor. Nas redes sociais
todos tem as mesmas condições e possibilidades de interagir, produzir e disseminar
conhecimentos, uma vez que a relação é horizontal. É importante que os alunos sejam
encorajados desde a sua formação inicial a serem autores, pois precisarão construir
suas atividades, conteúdos, sentidos e significados na sua prática pedagógica. De
acordo com Santaella (2007), para se construir conhecimento é preciso que antes os
sujeitos tenham acesso as informações para que possa assimilá-las, filtrá-las,
administrá-las e transformá-las em algo que seja compartilhado com o contexto. Os
grupos criados no Facebook tiveram esta finalidade fazer com que os bolsistas se
autorizassem a curtir, produzir e compartilhar conteúdos, opiniões, reflexões e
conhecimentos.
Segundo

Pereira

(2008,

p.77),

a

comunicação

bidirecional

“critica

uma

comunicação unidirecional que separa emissor de receptor, posicionando-se numa
perspectiva de que não há mais emissor, nem receptor, pois todo emissor é um
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receptor e vice-versa”, ou seja, é ciclo de trocas e construções. Esta comunicação
bidirecional foi amplamente vivenciada nos grupos criados no Facebook.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos nesse trabalho aspectos importantes da formação dos bolsistas do
Pibid em duas universidades brasileiras diferentes e distantes geograficamente (uma
na Bahia e outra em Sergipe), mas muito próximas nas perspectivas teóricometodológicas, quanto às ações formativas necessárias à formação inicial docente.
Para nós, as tecnologias e as culturas digitais precisam estruturar as práticas
pedagógicas e isso somente será possível, quando os docentes estiverem inseridos
na cibercultura compreendendo e habitando os espaços sociotécnicos como mais um
espaço de aprendizagens, produção e colaboração.
Os ambientes virtuais de aprendizagem e as redes sociais contribuem para
potencializar o conhecimento, pois apresentam interfaces de comunicação que
reverberam práticas inovadoras, propositivas e dinâmicas, emergindo a interatividade,
colaboração no processo do trabalho. Sendo assim, podemos afirmar que a
experiência que os bolsistas de ID tiveram nas interfaces do Moodle e do Facebook,
foram significativas para a sua formação, bem como para a sua reflexão, por
possibilitar um trabalho diferente, dinâmico, criativo e colaborativo.
As dificuldades e atividades bem-sucedidas realizadas pelos bolsistas de ID nas
escolas foram compartilhadas nos ambientes virtuais gerando debates, reflexões e
produção de novas ações mais consistentes e fundamentadas. Além do Moodle e
Facebook, cada bolsista tinha o seu próprio blog, que era utilizado como diário de
bordo para expor as suas aprendizagens, angústias e descobertas. A interface blog é
mais um dispositivo de formação importante utilizado nas experiências com o Pibid,
entretanto esta é uma outra discussão que iremos aprofundar posteriormente, pois
alguns blogs ainda estão em processo inicial de construção.
Por fim, o que queremos ressaltar com as nossas experiências formativas, é que
as tecnologias e as interfaces da cibercultura não são meramente “ferramentas” ou
“recursos”, a serem utilizados para ilustrar ou motivar os alunos. Não é possível mais
pensar numa formação, seja ela inicial ou contínua, que não se estruture no uso dos
dispositivos tecnológicos capazes de promover a interatividade, a comunicação
bidirecional, a aprendizagem colaborativa e a autoria e coautoria. Pensar a formação
docente nessa perspectiva e pensar para além do papel de professor. É pensar em
formar um ser atuante, conectado com o seu e outros tempos e espaços, articulador
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de diferentes saberes e linguagens, produtor e disseminador de informações e
conhecimentos e principalmente, que busca formar outros cidadãos.
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Resumo:

Estudo sobre o contributo da formação contínua para a
mudança
de
comportamento
infocomunicacional
dos
docentes/ investigadores dos cursos selecionados do Centro
de Ciências Sociais (CCSo) e Centro de Ciências Humanas
(CCH) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Avalia
a relação existente entre formação e comportamento
infocomunicacional,
ou
seja,
melhores
literacias
infocomunicacionais geram incremento ao nível da formação,
que
conduzirá
ao
aperfeiçoamento
das
práticas
infocomunicacionais. Os dados e informações foram
recolhidos por meio da aplicação de um inquérito por
questionário on-line a 228 docentes/investigadores, tendo
sido obtidas 47 respostas válidas. Foram também realizadas
entrevistas in loco com seis docentes, dessa mesma
população alvo deste estudo. Os resultados permitem cruzar
as informações coletadas referentes ao perfil dos inquiridos,
e as suas atitudes relacionadas aos usos que fazem dos
recursos on-line em suas atividades de ensino e pesquisa.
Conclui-se que ainda não existe o habitus instalado na
comunidade em análise sobre o uso intensivo da Web 2.0 e
das Redes Sociais nas atividades acadêmicas e científicas
dos docentes/investigadores, inquiridos neste estudo.
Entretanto, estes foram unânimes em destacar o contributo
das ferramentas tecnológicas para o Ensino Superior, como
mecanismos que promovem a interatividade, partilha e a
colaboração científica entre pares nas universidades e
comunidades científicas, além de impulsionar novos tipos de
competências em ambientes digitais e, consequentemente a
formação contínua.

Palavras-chave:

Formação contínua, Comportamento infocomunicacional,
Docentes/ Investigadores, Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), Centro de Ciências Sociais (CCSo), Centro de
Ciências Humanas (CCH).

Abstract:

Study about the contribution of continuous formation to
change
infocomunicacional
behaviour
of
teachers
/
researchers of the selected courses of the Centre of Social
Sciences (CCSo) and Centre of Humanities Sciences (CCH)
of the Federal University of Maranhão (UFMA). Evaluates the
relationship between formation and infocomunicacional
behaviour, i.e., best infocommunicative literacies generate
increase the level of training that will lead to the improvement
of infocommunicative practices. Data were collected using a
survey by online questionnaire to 228 teachers / researchers,
having been obtained 47 valid responses. The results allow
to cross the collected information regarding the profile of
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respondents, and their attitudes to the use they make of
online resources in their teaching and research activities. It
concludes that there is still habitus installed in the community
in analysing the intensive use of Web 2.0 and Social
Networks in the academic and scientific activities of teachers
/ researchers, respondents in this study. However, they were
unanimous in highlighting the contribution of technological
tools for Higher Education, as mechanisms that promote
interactivity, sharing and scientific collaboration among peers
in universities and scientific communities, and boost new
types of skills in digital environments and consequently
continuing education.
Keywords:

Continuous
formation,
Infocomunicacional
behaviour,
Teachers/Researchers, Federal University of Maranhão
(UFMA), Centre of Social Sciences (CCSo), Centre of
Humanities Sciences (CCH).

1. INTRODUÇÃO
O conhecimento e a informação vistos como matéria prima de trabalho na era da
informação e da comunicação, em especial na educação superior, nos faz refletir
sobre as consequências das mudanças sofridas no final do século XX e início do
século XXI na sociedade advindas da inclusão maciça das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC), particularmente o computador e a internet, passando a exigir
padrões de comportamentos diferenciados para uso das plataformas digitais de
interação e comunicação, para fins profissionais e sociais (Castells, 1999).
Todas

essas

transformações,

que

provocaram

mudanças

nos

setores

profissionais e universitários, inicialmente nos países desenvolvidos, passaram a
priorizar a formação contínua, como elemento diferenciador para o mundo do trabalho.
Seu foco centra-se na atualização constante como requisito indispensável ao
acompanhamento da evolução das TIC, das informações e do conhecimento. “Ou
seja, a educação continuada foi colocada como aprofundamento e avanço nas
formações profissionais”, com destaque aos “setores dos profissionais da educação”
(GATI, 2008, p.57).
As TIC ao impulsionarem as mudanças no fazer profissional, em especial na área
da educação, agregaram um valor diferenciado à necessidade da formação contínua,
como um dos requisitos necessários à atuação do docente no ensino superior na
contemporaneidade,

isso

fez

emergir

a

necessidade

de

novos

tipos

de

comportamento, para o uso das ferramentas tecnológicas em ambientes acadêmicos.
Pois

um

dos

requisitos

indispensáveis

na

atualidade

à

atuação

do

docente/investigador no ensino superior é o acompanhamento das inovações
tecnológicas em paralelo à evolução do conhecimento científico, como condição sine
qua non à sua atuação ((Botomé, & Kubo, 2002).
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Essa mudança de comportamento infocomunicacional e cultural provocadas por
essas ferramentas nas quais se incluem Facebook, Hi5, Linkedln, Twitter (sites de
interesses profissionais), Ning e Academia.edu, Google Scholar e a ResearchGate
(sites

de interesses académicos),

YouTube,

Flickr e

SlideShare

(sites de

compartilhamento de mídia), sites de bookmarking social como delicious, Mendeley,
Bibsonomy, Zotero e CiteULike, (sites de partilha de referências) possibilitam aos
indivíduos a criação de uma identidade e um perfil profissional on-line, favorecendo a
criação de uma presença on-line, nos mais variados ambientes sociais e profissionais
(Donelan, 2015, Moarais, Pombo, Batista & Moreira, 2014, Thelwall & Kousha, 2014).
Esses ambientes on-line têm o potencial para ajudar os cientistas a encontrar
colaboradores apropriados de forma mais rápida e eficiente, além de possibilitar a
divulgação dos resultados das suas investigações em tempo real. Esses ambientes
também,

permitiram

ao

longo

das

últimas

décadas

a

ciência

tornar-se

significativamente mais colaborativa. Isso contribuiu para que Redes acadêmicas
científicas e profissionais, tais como Academia.edu , LinkedIn e a

ResearchGate,

tenham tornado cada vez mais populares. Dessa forma, de acordo com os dados
apresentados pela Alexa.com em junho de 2011, o ranking global, das referidas Redes
foi 7982, 16 e 16324, respectivamente (Thelwall, & Kousha,2014, Almousa, 2011).
É neste contexto que se enquadra o nosso interesse em estudar o contributo da
formação contínua para a mudança de comportamento infocomunicacional dos
docentes/investigadores dos cursos de

Biblioteconomia, Comunicação Social

(Jornalismo, Relações Públicas e Rádio e TV), Pedagogia e Serviço Social do CCSo e
dos cursos de Filosofia, História e Ciências Sociais (Sociologia e Antropologia) do
CCH da UFMA, com o uso da web 2.0, das redes sociais e de outras mídias de
comunicação social para fins de: inovações metodológicas em ambientes de ensino,
pesquisa, formação contínua, atualização de conhecimentos, discussão, expressão de
opinião entre pares à escala nacional e internacional, assim como produção de
conhecimentos.
Para tanto, delineou-se como questão de investigação para o desenvolvimento
deste estudo: Qual o contributo da formação contínua para a mudança de
comportamento infocomunicacional em ambientes acadêmicos e científicos dos
docentes/investigadores do

dos cursos de Biblioteconomia, Comunicação Social

(Jornalismo, Radio e TV e Relações Públicas), Pedagogia e Serviço Social do Centro
de Ciências Sociais (CCSo) dos cursos de História, Ciências Sociais (Sociologia e
Antropologia) e Filosofia do Centro de Ciências Humanas (CCH) da Universidade
Federal do Maranhão UFMA?
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E como objetivos de investigação: analisar o comportamento infocomunicacional
dos

docentes/investigadores,

avaliar

os

usos

e

percepções

que

os

docentes/investigadores, do CCSo e CCH da UFMA, fazem das ferramentas
infocomunicacionais (base de dados, bibliotecas digitais, repositórios científicos, redes
sociais acadêmicas, dentre outras) em suas práticas de ensino e pesquisa, e
identificar as formas utilizadas pelos docentes/investigadores para a formação
contínua.
Neste sentido apresenta-se a estrutura deste artigo que contém uma introdução, a
qual delimita a questão, a justificativa e os objetivos deste estudo. Na sequência,
encontram-se o referencial teórico sobre formação contínua e comportamento
infocomunicacional e seus aspectos teóricos e conceituais, além do enfoque sobre o
contributo académico e profissional no ensino superior. Em seguida, apresenta-se a
metodologia de investigação empregada, os resultados, a conclusão e a lista de
referências utilizadas.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Os novos contextos de ensino e pesquisa com a implementação das TIC
redimensionaram os espaços educacionais na Sociedade da Informação. No ensino
superior, a sua utilização permite diversificar as metodologias de ensino e pesquisa, o
que vem a exigir do docente/investigador qualificações adequadas para a sua
implementação, “esses são fatos que requerem das instituições e dos profissionais
adequação e atualização constantes, visando ao acompanhamento do “estado da arte”
das suas áreas de conhecimento” (Rosemberg, 2000, p.1).
Tem que se levar em consideração que o docente/investigador “em sua trajetória,
constrói e reconstrói seus conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos
mesmos, suas experiências, seus percursos formativos e profissionais” em seus
espaços de atuação profissional (Nunes, 2001, p.27). Então, verifica-se que os
avanços acelerados das TIC exigem que sejam implementadas mudanças nos
processos de ensino, bem como nas formas de produzir e partilhar conhecimentos, em
especial no ensino superior foco deste estudo.
A universidade concretiza esse processo, quando assume o papel de superar os
desafios que surgem na sociedade, por meio da formação contínua de seus recursos
humanos (docentes e investigadores), para os quais está se constitui como parte
integrante do ato de educar, “destacando a importância de se pensar a formação
numa abordagem que vá além da academia, envolvendo o desenvolvimento pessoal,
profissional e organizacional da profissão docente” (Nunes, 2001, p.28).
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Formação contínua, aqui entendida conforme estabelecida conceitualmente pela
UNESCO, como um “processo educativo dirigido à revisão e à renovação de
conhecimentos, atitudes e habilidades previamente adquiridas, determinado pela
necessidade de atualizar os conhecimentos como consequência das mudanças e
avanços da tecnologia e das ciências” (IMBERNÓN, 1994, p.17 citado por Vieira,
Guebert & Filipak, 2012, p.340). Esta deve ser vista também como enfatiza
Formosinho e Machado (2014, p. 115), como um processo que possui também
objetivos individuais com vistas ao aprimoramento “pessoal e social do professor,
numa perspectiva de educação permanente”.
Para tanto, a implementação da formação contínua na educação superior, deve
ter como foco específico o diálogo entre: “ensino, produção, difusão, fluxo,
comportamento infocomunicacional e acesso”. Essa articulação visa a aprendizagem
ao longo da vida e o desenvolvimento de competências transversais no uso das TIC,
com vista à literacia digital e, consequentemente, novos tipos de comportamentos
infocomunicacionais, capazes de transformar os espaços de formação existentes,
promovendo a produção de novos conhecimentos, a colaboração entre pares, a
valorização e o reconhecimento profissional (Silva, 2006, 141).
Nesse panorama, o comportamento informacional pode ser definido “como o
modo de ser ou de reagir de uma pessoa ou de um grupo numa determinada situação
e contexto, impelido por necessidades induzidas ou espontâneas, no que toca
relativamente à produção/emissão, recepção, memorização/guarda, reprodução e
difusão de informação” (Silva, 2006, p. 143).
Entende-se que a relação existente entre informação e comportamento é a base
para compreendermos o fenômeno infocomunicacional, que tem como elementos
norteadores as transformações culturais, sociais e os avanços tecnológicos na
sociedade da informação, tendo influência direta no comportamento humano e na
forma como as relações se efetivam nas organizações.
A necessidade de os profissionais se manterem atualizados em suas áreas de
atuação profissional, faz com que estes busquem desenvolver competências para
atuarem em ambientes digitais. Esta não pode ser entendida apenas como
competência informacional, tendo em vista que uma das características dos ambientes
digitais é a atitude e a cultura participativa, logo, a dimensão comunicacional é
inerente a esta dinâmica (Borges & Oliveira, 2011).
A cultura digital participativa propiciada pela interação em larga escala, em
diferentes meios pela internet, demanda dos indivíduos e profissionais novas formas
de se informar e se comunicar, que envolvam habilidades “técnicas, cognitivas e
sociais” (Borges & Oliveira, 2011, p.291). O desenvolvimento dessas habilidades
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propicia não só a aquisição de competências digitais necessárias para atuar nas
esferas profissionais e sociais, na sociedade em rede, mas também o saber lidar com
a informação em contextos variados, ao interagir com os recursos digitais, oriundos
das mais variadas fontes de informação, passando a emergir novos tipos de
comportamentos infocomunicacionais.
Nesse contexto, a Internet potencializa a liberdade de acesso e uso da informação
e o alargamento sem precedente da arena de interlocutores. Entretanto, a capacidade
de aceder a fontes e interlocutores implica responsabilidades, que envolvem questões
éticas, legais e competências transversais, como: técnica, tecnológica, cognitiva,
social e cultural (Borges & Oliveira, 2011, p.295).
Estas competências centram-se na “capacidade de usar diferentes mecanismos
de buscas, levando em consideração a amplitude do ambiente de hiperinformação, [o
saber] discernir entre a informação relevante, maliciosa, incorreta e incompleta, e a
compreensão das inter-relações entre fatos, e a organização de informação dispersa
para construir sentido” (Borges & Oliveira, 2011, p.295).
Por conseguinte, entender como utilizar de forma adequada as ferramentas
tecnológicas em prol de uma participação mais alargada e efetiva em ambientes
científicos, educacionais, sociais e profissionais é garantir na era da informação e da
comunicação a visibilidade, credibilidade e o reconhecimento profissional e científico
entre pares, além de novas formas de se comportar infocomunicacionalmente, o que
proporcionará educação contínua ao longo da vida.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenho desta investigação, de acordo com a questão de investigação e
os objetivos delineados, optou-se pelo estudo de caso descritivo-interpretativo de cariz
qualitativo e quantitativo como método de pesquisa, tendo em vista que este possibilita
o estudo pormenorizado e detalhado do fenômeno em estudo, ou seja, avaliar
contributo

da

formação

contínua

para

a

mudança

de

comportamento

infocomunicacional dos docentes e investigadores dos cursos de Biblioteconomia,
Comunicação Social (Jornalismo, Rádio e TV e Relações Públicas), Pedagogia
(Departamento de Educação I e II) e Serviço Social do Centro de Ciências Sociais
(CCSo) e dos cursos de História, Ciências Sociais (Sociologia e Antropologia), e
Filosofia do Centro de Ciências Humanas (CCH) da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA).
Reconhece-se nesse contexto, que o “estudo de caso conta com múltiplas fontes
de evidência, [ao] beneficiar-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas
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para orientar a coleta e análise de dados”, pois este envolve “as técnicas de coleta de
dados e as abordagens específicas à análise de dados” (YIN, 2015, p.18). Assim
sendo, procedeu-se um levantamento sistemático na Plataforma de Gestão
Acadêmica

da

UFMA/

Módulo

SIGAA

para

identificar

o

número

de

docentes/investigadores existentes nos cursos já mencionados, universo deste estudo,
bem como para localizar os seus respetivos emails, para envio do link referente ao
questionário on-line com questões fechadas e abertas disponibilizado no Google
Forms.
Para além do estudo de caso, utilizou-se também como método de pesquisa a
análise de conteúdo com abordagem qualitativa, uma vez que procurou-se
compreender em profundidade os conteúdos coletados por meio da realização de
entrevistas, em conformidade com as respostas dos respondentes, relacionadas às
categorias comportamento infocomunicacional e formação contínua (Figura 1)
(Amado, 2014).
A análise de conteúdo, enquanto “um conjunto de técnicas de análise de
comunicações” nos possibilita estabelecer categorias de análise (Figura 1), bem como
descrever e interpretar o conteúdo emitido pelos sujeitos selecionados, neste caso os
docentes/investigadores da UFMA. Faz-se importante ressaltar que a escolha dos
sujeitos para realização das entrevistas se deu de forma aleatória. Considerou-se
apenas um critério de inclusão para essa escolha, que fizessem parte da população
alvo selecionada para a aplicação do questionário on-line, cujos dados foram
tabulados e analisados na seção 4 (Bardin, 2014, p.33).
A recolha dos dados e informações geradas a partir da aplicação do inquérito por
questionário e realização de entrevistas com 6 professores (3 do gênero masculino, 3
do gênero feminino, com faixa etária entre 40 e 55 anos, sendo que 3 são doutores, 2
mestres e uma doutoranda) da UFMA in loco nos meses de abril e maio de 2016, nos
permitiu uma visão mais alargada do objeto em estudo, bem como a compreensão da
multiplicidade das respostas geradas, atendendo aos detalhes das características que
delas emergiam, de modo a obter uma visão holística acerca do contributo da
formação contínua para a mudança de comportamento infocomunicacional dos
docentes/investigadores, população alvo deste estudo, a partir do uso da web 2.0, por
meio de suas ferramentas infocomunicacionais, como: redes sociais, software de
gestão de referências bibliográficas, sistemas bibliométricos, bibliotecas digitais e
repositório digitais como veículos de comunicação, partilha e interação entre pares,
com vistas a impulsionar novos comportamentos infocomunicacionais, indispensáveis
às suas atuações, em seus ambientes de ensino e pesquisa.
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4. RESULTADOS
4.1 Inquérito por questionário
Dos 228 docentes/investigadores, dos cursos selecionados do CCSo e CCH,
convidados a participar neste estudo respondendo ao inquérito por questionário
(Tabela 1) foram obtidas 47 respostas válidas cujos resultados são descritos nesta
seção,

salvaguardando

a

identificação

dos

respondentes

e

preservando

a

autenticidade das respostas coletadas.
Tabela 1 - Quantitativo de docentes/investigadores.
Cursos

Biblioteconomia

Comunicação

Pedagogia

Serviço

Ciências

Social

(Educação

Social

Sociais

(Jornalismo,

I e II)

História

25

17

(Antropologia
e Sociologia)

Rádio e TV)
21

Filosofia

44

65

24

32

Total geral: 228
Fonte: SIGAA/UFMA.

Os resultados evidenciam as impressões dos inquiridos no que refere às suas
práticas infocomunicaionais, relativamente ao uso que fazem das ferramentas
tecnológicas, como suporte às suas atividades de ensino e pesquisa, bem como à
formação contínua e a interação entre pares para fins de reconhecimento e visibilidade
do trabalho acadêmico e científico realizado, em escala nacional e internacional.
A análise dos dados recolhidos para este estudo são apresentados em duas
etapas. A primeira etapa refere as questões recolhidas por meio da aplicação do
questionário on-line.

As questões abertas serão discutidas em paralelo com as

questões fechadas apresentadas nas tabelas. As questões fechadas envolvem
tratamento no editor de planilhas Excel, ao nível de estatística descritiva básica,
geradas, a partir do Google Forms.
A segunda etapa apresenta a análise dos conteúdos gerados a partir dos
discursos emanados pelos inquiridos por meio das entrevistas realizadas in loco com
seis docentes representantes dessa mesma população alvo deste estudo.
Estes dados e informações foram agrupados para análise, em conformidade com as
seguintes categorias:
 Perfil

dos

docentes/investigadores

inquiridos

(anos/experiência

docente, faixa etária, gênero, grau acadêmico, centro e curso da
UFMA ao qual pertence e em que leciona e modalidade de ensino).l
 Perfil em Redes sociais on-line/ Frequência e tempo de uso.
 Formação contínua.
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 Motivação de uso de ferramentas tecnológicas para fins de partilha,
colaboração e interação entre pares.
 Principais razão para utilizar as TIC em suas práticas de ensino e
pesquisa.
Constata-se na tabela 2, que a maioria dos docentes/investigadores respondentes
atua nos cursos, universo deste estudo, é do gênero feminino (31/67,4%). Quanto à
idade, nível acadêmico e tempo de serviço, os índices mais altos correspondem a: 41
a 50 (19/40,4%) anos e 51 a 60(17/36,2%), Doutorado (25/53,2) e Mestrado
(15/31.9%) e 21 a 25 anos (17/36,2%).
Tabela 2 – Gênero, idade, nível académico e tempo de serviço.
Anos/Experiência

Faixa etária

Gênero

Grau acadêmico

docente
Até 5 anos

2

4,3%

Até

30

1

2,1%

M

15

32,6%

Graduado

0

0%

F

31

67,4%

Especialista

0

0%

anos
6 a 10

7

14,9%

31 a 40

6

12,8%

11 a 16

3

6,4%

41 a 50

19

40,4%

Mestre

15

31,9%

17 a 20

9

19,1%

51 a 60

17

36,2%

Doutor

25

53,2%

21 a 25

17

36,2%

Mais de 60

4

8,5%

Pós-Doutor

7

14,9%

26 a 30

3

6,4%

31 a 35

2

4,3%

Mais de 35

4

8,5%
Fonte: As autoras.

Quanto

ao

curso/centro

da

UFMA

(Tabela

3)

em

que

atuam

os

docentes/investigadores constatou-se que maioria dos inquiridos do CCSo lecionam
nos cursos de Comunicação Social (Jornalismo/Rádio e TV e Relações Públicas –
(13/36,2%), seguido dos cursos de Biblioteconomia (11/30,6%) e Pedagogia
(Educação II e II (10/27,7%). Com relação aos docentes/investigadores do CCH
(Tabela 3), a maioria pertence ao curso de Filosofia (8/38,1%) e ao curso de História
(7/33,3%). Quanto à modalidade de ensino predomina a presencial (44/93,5%).
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Tabela 3 – Centro, curso e modalidade de ensino.
Centro da UFMA a

Curso

que pertence

leciona

da

UFMA

em

que

Curso da UFMA em que

Modalidade de ensino

leciona (CCH)

(CCSo)
CCSo

31

66%

Biblioteconomia

11

30,6%

História

7

33,3%

Presencial

44

93,5%

CCH

16

34%

Jornalismo

5

13,9%

Antropologia

3

14,3%

E-

2

4,3%

1

2,2%

Learning
Radio e TV

2

5,6%

Sociologia

5

B-

23,8%

Learning
Relações

6

16,7%

Filosofia

8

38,1%

3

8,3%

Outros

4

19%

7

19,4%

Serviço Social

3

8,3%

Outros

4

11,1%

Públicas
Pedagogia
(Educação I)
Pedagogia
(Educação II)

Fonte: As autoras.

Os dados apresentados na tabela 4 evidenciam que os docentes/investigadores
inquiridos possuem perfis em redes sociais, como: Facebook (23,8%; 28,6% e 26,2%)
e Academia.edu (28,6%, 3,6% e 14,3%), com frequência de uso esporádico, diário e
algumas vezes por semana.
Tabela 4 - Perfil em Redes sociais on-line/ Frequência de uso.


Nunca

Raramente

Esporadicamente

Uso diariamente

Algumas vezes
por semana

Blogs



11 

47,8% 

3



13%



6



26,1%



1

Facebook



6



14,3% 

3



7,1%



10



23,8%



12 





2

8,7%

28,6% 

11

26,2

Google



7



21.2% 

5 

15,2%



6



18,2%



8



24,2%



7

21,2

Mendeley 

16 

76,2% 

0

0%



3



14,3%



1



4,8%



1

4,8%

Academia.ed 

11 

39,3% 

4 

14,3%



8



28,6%



1



3,6%



4

14,3

4,3%

%
%

Scholar


%

u
ResearchGa 

16



80%



1



5%



2

10%



1



5%



0

0%

10



100%



0



0%



0

0%



0



0%



0

0%

te
Não tenho 
perfil em
nenhuma
Rede Social

Fonte: As autoras.
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Quando questionados sobre há quanto tempo possuem perfil em redes sociais
(Tabela 5), 73,2% afirmaram ter há mais de dois anos. Dentre as redes sociais mais
utilizadas por essa comunidade investigada destaca-se o Facebook e a Acadmia.edu.
Evidencia-se assim, o uso de uma rede social de cunho mais social e uma rede para
fins mais acadêmicos, ou seja, esta permite o estabelecimento de parcerias para o
desenvolvimento de projetos e grupos de pesquisas, troca de conhecimento,
informações e divulgação da produção científica. Contudo, evidencia-se o baixo índice
de uso da rede social Academia.edu, que apesar de ser a mais usada da sua
natureza, apenas uma pessoa a usa diariamente e quatro apenas algumas vezes por
semana. Isto demonstra claramente que o uso destes espaços on-line de interação
entre investigadores e de disseminação da investigação realizada é ainda muitíssimo
diminuto. Não há portanto, um habitus de uso instalado nesta comunidade.
Por outro lado, em um estudo realizado por Thelwall & Kousha (2014), intitulado:
Academia.edu: Social network or Academic Network? e, um outro estudo realizado por
Almousa (2011), intitulado: Users’ classification and usage-pattern identification in
academic social networks, a partir dos perfis dos usuários cadastrados na
Academia.edu, demonstra que seus usuários mais ativos são filósofos e antropólogos
e, que os professores são os que disponibilizam mais documentos. Dessa forma, esta
Rede desempenha um papel na comunicação científica formal, na medida em que os
autores podem fazer upload de pré-publicações e outros documentos ao seu perfil.
Embora a Academia.edu, tenha menos de um terço de uso frequente do
Facebook, excluindo citações de páginas gerais, os seus conteúdos são citados mais
do que aqueles dos outros sites acadêmicos. Entretanto segundo a Alexa.com, a
Academia.edu em 2013, foi o site mais visitado, entre as Redes sociais acadêmicas
(Thelwall & Kousha, 2014). Estes resultados devem evidenciar a necessidade de
compreender os fatores que determinam o pouco uso por parte da comunidade da
UFMA, em estudo. Tanto mais que a internet e as redes sociais académicas em
particular são a nova ágora onde a visibilidade e internacionalização das comunidades
científicas se constrói.
Tabela 5 - Perfil em Redes sociais on-line/ Tempo de uso.






Há mais de 6 meses



Há mais de 1 ano



Há mais de 2 anos

Blogs



0

0%

0

0%



2

8,7%

9

39,1%

Facebook



1

2,4%

0

0%



4

9,8%

30

73,2%



1

3,7%

3

11,1%



3

11,1%

12

44,4%



2

10%

0

0%



2

10%

0

0%



4

16%

0

0%



4

16%

7

28%



2

10%

1

5%



0

0%

1

5%

Google Scholar
Mendeley



Menos de 6 meses

Academia.edu
ResearchGate

Fonte: As autoras.
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Apesar dos índices pouco significativos do uso, os inquiridos enfatizaram, nas
respostas abertas, que as redes sociais são fundamentais para a troca de
informações, ideias, conhecer pessoas e compartilhamento de saberes e fontes de
pesquisa; bem como, são canais multiplicadores de experiências individuais e em
grupo e favorecem novas formas de sociabilidade e interação educacional. Isso
evidencia “uma estrutura implícita arquitetada para a participação, bem como uma
ética da cooperação e do compartilhamento …conector de nós” (JORENTE, 2012,
p.17).
No que se refere à frequência de uso de ferramentas tecnológicas em suas
atividades de ensino, pesquisa, bem como de comunicação, partilha e interação entres
pares, observa-se na tabela 6 (Valores que variam entre 0-Não aplicável; 1- Nunca; 2Raramente; 3-Algumas vezes por mês; 4-Algumas vezes por semana; 5-Todos os
dias), que os maiores índices de uso concentram-se na utilização de ferramentas,
como: Ferramentas de comunicação interpessoal e Bibliotecas Digitais/Repositório
científico digital (teses, dissertações, livros, artigos...). Enquanto, os índices mais
baixos centram-se no uso de plataformas de gestão de aprendizagem e no uso de
videoconferências on-line.
Tabela 6- Frequência de uso de ferramentas tecnológicas como suporte à pesquisa, ao
ensino, à comunicação, à interação e à partilha entre pares.
0
Ferramenta 

1

2

3

4

5

7

15,2%

7

15,2%

12

26,1%

7

15,2%

6

13% 

7

15,2%

10

22,7%

8

18,2%

8

18,2%

6

13,6%

8

18,2%

4

9,1%



8

17,8%

6

13,3%

8

17,8%

7

15,6%

8

17,8%

8

17,8%

Ferramenta 

3

6,8%

5

11,4%

1

2,3% 

7

15,9%

13

29,5%

15

34,1%

9

21,4%

7

16,7 

6

14,3%

5

11,9%

10

23,8%

5

11,9%

s de
publicação e
partilha de
conteúdos
Ferramenta
s
colaborativa
s
Redes
sociais
acadêmicas
s de
comunicaçã
o
interpessoal
Ferramenta 
s de
agregação
de
conteúdos

158

Bibliotecas 

4

8,5%

2

4,3% 

4

8,5%

13

27,7%

15

31,9%

9

19,1%

12

28,6%

8

19% 

3

7,1% 

8

19%

4

9,5% 

7

16,7%



5

11,9%

8

19% 

8

19% 

9

21,4%

9

21,4%

3

7,1%



7

17,5%

8

20% 

7

17,5%

8

20%

8

20% 

2 

10

23,8%

9

11

26,2%

7

16,7%

2

4,8% 

3

Digitais/Rep
ositório
científico
digital
(teses,
dissertações,
livros,
artigos...)
Plataformas
de gestão de
aprendizage
m
(Moodle/L
MS...)
Canais de
partilha de
vídeo
Canais de

5%

partilha de
imagem

Uso de

21,4%

7,1%

videoconfe
rências online
Fonte: As autoras.

É de salientar que os inquiridos quando questionados, em respostas abertas
sobre os contributos das ferramentas tecnológicas em suas atividades de ensino e
pesquisa, enfatizaram que estas ampliam o acesso à informação, otimizam o fluxo e a
permuta da produção científica entre pares, potenciando a disseminação e divulgação
dos resultados das pesquisas. Além de dinamizar os espaços de salas de aulas e
possibilitar a diversificação das metodologias a serem adotadas, por meio de
Plataformas de Gestão de Aprendizagem, como o próprio SIGAA da UFMA. Há,
portanto, alguma dissonância entre o discurso sobre o potencial das TIC e o seu uso
efetivo, que é uma dissonância verificada em estudo anterior sobre a comunidade
científica portuguesa (Oliveira, 2004).
Evidencia-se que a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) institucionalizou,
por meio da Resolução n. 1.175/CONSEPE, de 21 de julho de 2014, que aprova as
Normas Regulamentadoras dos Cursos de Graduação dessa instituição, conforme o
Título I, Art. 2, para os cursos de graduação licenciatura e bacharelado, e no Capítulo
II, dos componentes curriculares, na Seção I, das disciplinas, Art. 80, § 3º, estabelece
que – “é permitido ministrar até 20% (vinte por cento) da carga horária de uma
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disciplina por intermédio de modalidades de educação a distância semipresencial,
desde que previsto no projeto pedagógico do curso”.
Tem-se assim instalado nessa Instituição, por meio da referida Resolução, a
modalidade b-learning, para os cursos de graduação. Em contrapartida, quando os
inquiridos foram questionados quanto a modalidade de ensino em que lecionam,
conforme pode-se constatar na tabela 3, a maioria dos respondentes (44/93,5%),
afirmaram lecionar na modalidade presencial e, apenas 3/2,2%, na modalidade blearning.
Tal fato, evidencia que apesar dessa Instituição dispor de norma que regulamenta
a modalidade de ensino b-learning e a Plataforma SIGAA que permite aos seus
docentes/investigadores a prática desta modalidade, por meio da diversificação das
metodologias de ensino e aprendizagem e a flexibilização dos espaços de sala de
aula, ainda não existe a cultura do uso intensivo das TIC, e consequentemente a
exploração dos ambientes virtuais de aprendizagem.
Na categoria de atividades, referente aos meios utilizados pelos inquiridos para
atualização profissional nos últimos dois anos, constata-se na tabela 7, que estes
realizam de 1 a 5 cursos de curta duração (63%), participam de 1 a 5 eventos
científicos nacionais (64,4%) e estrangeiros (59,1%).
Quanto aos cursos realizados para atualização profissional (Tabelas 7 e 8), a
maioria são na modalidade presencial (68,2%), com percentual significativo
direcionados às suas áreas de atuação profissional (75%). Isso demonstra o
compromisso profissional e a consciência de que na contemporaneidade, um dos
requisitos fundamentais para uma atuação competente em ambientes de ensino e
pesquisa, em especial no ensino superior, é a educação ao longo da vida.
Corroborando com Nóvoa (2002, p.37), “ficam assim esboçados os contornos de uma
nova profissionalidade docente, que concede aos professores um novo papel na tripla
dimensão pedagógica, científica e institucional”.
Tabela 7 - Formação contínua/cursos realizados e participação em eventos

Número de cursos realizados de curta duração nos últimos

01-05

06-10

Nenhum

29

63%

4

8,7%

13

28,3%

28

64,4%

12

26,7%

4

8,9%

26

59,1%

0

0%

18

40,9%

2 anos
Número de participações, com publicações em eventos
científicos nacionais
Número de participações, com publicações em eventos
científicos estrangeiros
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Número de cursos realizados na modalidade presencial

30

68,2%

1

2,3%

13

29,5%

12

30,8%

1

2,6%

26

66,7%

nos últimos 2 anos
Número de cursos realizados na modalidade a distância
nos últimos 2 anos
Fonte: As autoras.

Tabela 8 – Formação contínua/ área de realização dos cursos
Em sua área de atuação profissional
75,7%

28

Em áreas afins
9

24,3%

Fonte: As autoras.

Esses dados apresentados nas tabelas 7 e 8, quando relacionados aos dados
apresentados na tabela 2, referente ao grau acadêmico dos docentes/investigadores
da UFMA, percebe-se que 31,9% são mestres, 53,2% são doutores e 14,9% são Pósdoutor. Tais resultados nos fazem reafirmar a preocupação desse corpo docente com
a formação contínua, o que vem a atender a um dos requisitos estabelecidos pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/1996, artigo 52, inciso II,
que estabelece as diretrizes necessárias à formação de professores para o ensino
superior brasileiro.
Outro ponto a ser evidenciado nessa categoria é que analisando os dados
apresentados na tabela 3, com os dados apresentados no Boletim Informativo UFMA
virtual, percebe-se que houve um crescimento significativo entre os anos de 2009 a
2015, no número de mestres e doutores existentes na UFMA, em 2009 eram 443
doutores, passando a 810 em 2015. Mestres em 2009 eram 484, em 2015 conta com
um total de 663. Com isso a UFMA passou a ter em 2015 um percentual de 90% do
seu corpo docente de mestres e doutores, estabelecendo assim políticas de incentivo
à qualificação do seu corpo docente, a partir das exigências estabelecidas pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES (UFMA, 2015).

Programas de Pós-graduação

Cursos de Mestrado

Cursos de Doutorado

Cursos

de

Mestrado

Profissional
33

25

9

2 em rede

6

4 em rede

Fonte: Universidade Federal do Maranhão. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/pagina_estatica.jsf?id=257
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Referente às categorias relativas às motivações (Tabela 10), e às principais
razões para utilizar as TIC para fins de partilha, colaboração e interação entre pares,
bem como em suas práticas de ensino e pesquisa, a maioria dos inquiridos utilizam as
ferramentas tecnológicas para: disponibilizar on-line a sua produção científica (77,3%);
inovar as práticas educativas (76,1%), de comunicação e de pesquisa (54,5%);
responder on-line às questões colocadas por outros docentes/investigadores (47,8%);
ter visibilidade e reconhecimento como docente/investigador entre pares da sua área
de atuação e áreas afins e, por último, fazer uso dessas ferramentas on-line para
coordenação de projetos e pesquisa em Fóruns de debate (43,2%). Isso demonstra a
maturidade intelectual dos inquiridos e o “reconhecimento das mudanças nos fatores
tecnológicos como criadores de inovação, de mudanças intensas, de hiperatividade e
de hiperconectividade” (JORENTE, 2012, p.12).
Tabela 10 - Motivação para uso das ferramentas tecnológicas para fins de partilha, colaboração


Disponibiliza on-line a sua
produção científica
34

77,3%

Responde on-line as questões colocadas
por outros docentes/investigadores
54,5%

24

Faz uso de ferramentas on-line para
coordenação de projetos de pesquisa em
Fóruns de debate
43,2%
19

e interação entre pares.
Fonte: As autoras.

Tabela 11 - Principais razões para utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC),
em suas práticas de ensino e pesquisa.
práticas

educativas,

de

solicitações

específicas do domínio das

comunicação

de

específicas

TIC

pesquisa

competências

Inovar

Corresponder

as

infocomunicacionais

Desenvolver

e

às

Ter

visibilidade

e

reconhecimento
da

sua

enquanto
docente/investigador

instituição

entre pares da sua área
de

atuação

e

áreas

afins
19

41,3%

35

76,1%

18

39,1%

22

47,8%

Fonte: As autoras.

Com relação aos dados apresentados nas tabelas 10 e 11, verifica-se as boas
práticas dos inquiridos, no que se refere a diversidade do uso das TIC, em suas
atividades profissionais, voltadas às inovações metodológicas em suas práticas
pedagógicas desenvolvidas. Tais mudanças viabilizam o redimensionamento do papel
do professor, mediante a contínua formação com vistas a reflexão e atualizações
necessárias a troca de experiências entre pares, e o diálogo entre áreas. Isso se
refletirá nas inovações necessárias na educação superior, percebida como: “o
conjunto de alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos da organização
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do ensino universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por reflexões sobre
à missão da Educação Superior” (Masseto, 2004, p.197).
Missão essa, que deve ser traduzida no apoio institucional necessário à
implementação de políticas educacionais voltadas para o incentivo à contínua
formação do seu corpo docente, que proporcione a constituição de um quadro de
profissionais reflexivos, éticos, preparados para atuarem mediante às mudanças
contínuas advindas das inovações educacionais, políticas, sociais, culturais e
tecnológicas, e os desafios decorrentes destas. Não perdendo de vista que as
universidades apesar de todos os problemas enfrentados a partir da década de 1980,
com a sua descapitalização e perda de hegemonia, ainda é o único ambiente
responsável pela formação de profissionais qualificados, e “criação de um corpo de
conhecimentos sólidos e de relevância social” (Santos, 2004; Santos, 2012,
p.633;637).

4.2 Inquérito por entrevista
As informações recolhidas por meio de entrevistas em conformidade com as
categorias comportamento infocomunicacional e TIC e formação contínua (Figura 1)
direcionaram a análise dos conteúdos apresentados nos discursos emanados pelos
respondentes durante a realização das entrevistas. Propiciando assim, a análise de
conteúdo a nível textual com base nos discursos mais relevantes emanados pelos
respondentes, relacionados às categorias de análise.

FIGURA 1: Categorias de análise

Com esta análise percebeu-se em relação à categoria Comportamento
infocomunicacional (Figura 2) que os respondentes quando questionados sobre: tipos
de Redes sociais e/ou acadêmicas que utiliza para fins de visibilidade da produção
científica e, se existe algum tipo de incentivo institucional para a criação de perfil
nesses tipos de redes. Estes enfatizaram que utilizam o Facebook, e-mail, a
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Plataforma lattes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), a Rede de Pesquisadores da Associação Brasileira de Comunicação
Organizacional e, o próprio Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA) da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), para a divulgação da produção científica,
bem como para interação, partilha de conteúdo e comunicação entre pares e alunos e,
disponibilização de materiais para os seus alunos. Entretanto, alguns dos
respondentes enfatizaram que não usam as redes sociais para esses fins.
Nessa mesma categoria, em relação aos usos que fazem dos ambientes on-line
para a realização de levantamentos bibliográficos para fins de escrita das suas
publicações e elaboração dos seus materiais didáticos, ou se existe a utilização dos
materiais impressos e, também se há predominância de algum tipo de suporte. Os
respondentes, afirmaram que usam bases de dados de revistas científicas, bibliotecas
digitais de teses e dissertações, Anais (Atas dos congressos) dos eventos científicos,
o Google Acadêmico e, os sites especializados das áreas científicas em que atuam.
Utilizam também o SIGAA para disponibilização de materiais didáticos para os alunos,
slides, plano de aulas, avisos, dentre outros. Alguns dos respondentes destacaram
que usam tanto o impresso quanto o on-line. Por outro lado, alguns desses
respondentes enfatizaram que ainda não confiam nos materiais on-line, preferindo
assim os impressos.
Ainda nessa categoria, quando questionados sobre os tipos de ferramentas
infocomunicacionais que utilizam para: interação, partilha e colaboração científica
entre pares, desenvolvimento de pesquisas e, formação de grupos de pesquisa para
geração de novos conhecimentos científicos, os respondentes afirmaram que o meio
mais utilizados é o e-mail. Outro respondente destacou que não observa o uso dessas
ferramentas para interação no curso em que atua.
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CATEGORIA/
COMPORTAMENTO
INFOCOMUNICACIONAL

Respondente
A

Respondente B

“Não utilizo
redes sociais para
a divulgação da
produção

“A rede social
digital que mais
utilizo para este
fim é o

“Utilizo os dois
tipos, mas já
identifico uma
certa
predominância dos
ambientes online
devido à crescente
disponibilidade de
material
informacional em
bases de dados
científicas de
instituições de
pesquisa,

“Sim, os
levantamentos são
realizados em
ambientes on-line.
Há a predominância
de periódicos
científicos on-line e
acervos de
dissertações e teses
de instituições de
ensino superior. A
razão desta
predominância é
vasta
disponibilidade de
material com
qualidade
satisfatória”.

“Bancos de teses e
dissertações, base de
anais de congressos
científicos e de
sociedades de
pesquisa”.

“Percebo que sobretudo
a comunicação por email tem facilitado
algumas discussões e
proposições. Talvez
por se tratar de um
ambiente mais formal,
em comparação às
redes sociais digitais,
por exemplo. Temos
avançado bastante em
ações colaborativas por
essa plataforma”

“Em material
impresso, isso pq.
não confio muito
em material on

“Utilizo página
própria (site), que
criei para a
finalidade de
disponibilizar o
material das
disciplinas. Uso,
esporadicamente,
o Facebook para
a interação com
os alunos. Ainda
não utilizo o
SIGAA como
meio de
interação, partilha
e
disponibilização”
“Utilizo o
Google
Acadêmico”.

“Estas
atividades são
desenvolvidas,
por enquanto, a
partir das trocas
de mensagens
por e-mail”.

Respondente C

“Utilizamos o
Facebook e emails para
divulgação de

“Fazemos parte
de uma rede de
pesquisadores da
Associação
Brasileira de
Comunicação
Organizacional,
onde divulgamos

Respondente D

“Facebook”

“Predominância
de material
impresso...
Embora, algumas
referências sejam
encontradas no
ambiente online”.

“Site da Compós /
Sites de Relações
Públicas”.
“Em material
impresso, isso pq.
não confio muito
em material on line.
Utilizo também
material on line s
sites conhecidos e
reconhecidos
cientificamente”.

“Sim. busco
compartilhar com
as minhas turmas
material que foi
lançado recente no

Principalmente
base de dados e
repositórios

“Os colegas do
Departamento
que trabalham /
pesquisam o
ambiente online
compartilham as
informações de
interesse”.

“Ainda não
estou
utilizando,
efetivamente.
Estou na fase
de
prospecção”.

Respondente E

Respondente F

“O meio que
mais uso para
divulgar a
produção
científica é a

“Não utilizo essas
redes para tal fim”.

“As duas
modalidades são
contempladas,
sem
predominância de
um tipo de suporte

“Ao realizar
levantamentos
bibliográficos para
as pesquisas que
desenvolvo, faço
uso constante de
meios digitais,
mas, também de

“Predominam as
bases de dados e
as bibliotecas
digitais”.

“A mesma atitude
adotada para as
pesquisas
científicas também
é adotada para a
elaboração de
materiais didáticos.
Só há
predominância de
um meio ou de
outro, ou de um
suporte, quando há
prevalência de

“Não vejo
acontecer essa
interação entre os
docentes do

“Sim. O uso do
SIGAA é
frequente”.

“O SIGA, por
exemplo, costumo
usá-lo para troca
de e-mails, avisos,
informações com
os alunos,
disponibilização
de planos de aula,
referências, textos,
slides e outros
materiais para as
aulas, registro de
nota dos alunos .
Quanto ao acesso
pelos pares à
produção
científica, o mais

FIGURA 2: Categoria de análise referentes aos assuntos relacionados ao comportamento
infocomunicacional em ambientes de ensino e investigação.
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Na categoria TIC e Formação contínua (Figura 3) os respondentes quando
questionados sobre as formas utilizadas para a sua atualização profissional e, os
programas/políticas institucionalizadas existentes na UFMA para incentivo à formação
contínua (cursos de curta e longa duração, eventos científicos….), afirmaram que se
preocupam com a sua atualização profissional, por isso estão sempre atentos as
atualizações que ocorrem em suas áreas e para isso as TIC oferecem a possibilidade
de acesso rápido à informação independentemente do local em que se encontram,
que participam de cursos e eventos presenciais e a distância. Quanto a
políticas/programas institucionalizadas da UFMA, afirmam que existe, entretanto,
depende de cada curso e departamento. Já dois dos respondentes disseram que
desconhecem, caso existiam. Enfatizaram também, que na UFMA ocorrem eventos
científicos, entretanto não conseguem identificá-los como parte de programas/políticas
institucionalizadas. Quanto ao contributo das ferramentas tecnológicas como suporte à
formação contínua e a atualização profissional, afirmaram que essas ferramentas na
contemporaneidade possibilitam o acesso rápido às produções científicas e
potencializam aprendizados na área de gestão do conhecimento e a interação entre
profissionais em âmbito mundial.
CATEGORIA / TIC e
FORMAÇÃO CONTÍNUA
Respondente A

Respondente B

“Desconheço”.
“Acompanhamentos
dos debates na área
por meio dos
espaços de
divulgação
científica,
participando de
eventos acadêmico
científicos
presenciais. Cursos
de
aperfeiçoamento.”

“Os eventos
existem. Entretanto,
não consigo
identificá-los como
parte de um
programa/política
institucional. Mas,
percebe-se que ao
longo do ano são
realizados vários
eventos no âmbito
da UFMA”.

“As ferramentas
tecnológicas
oferecem uma
excelente
oportunidade de
acesso rápido a
materiais de boa
qualidade. Sua
principal
característica é a de
permitir a rápida
atualização dos
conhecimentos, pois
tudo o que produzido
é rapidamente
publicado”.

“Existe um
potencial grande,
entretanto, no
âmbito da UFMA
ainda não percebo
que essas
ferramentas tem
sido utilizadas para
à formação
contínua e
atualização
profissional”.

Respondente C

“Participação em
eventos
científicos e
cursos”.

Respondente D

“Cursos
presenciais e
online”.

“Existem, o que
depende mais de
cada departamento
e/ou curso”.

“Sim.
Recebemos
vários convites
do setor de
Gestão de
Pessoas”.

“A possibilidade
de interação com
profissionais das
mais variadas
partes do
mundo”.

“Acima de
tudo, servem
para ampliar as
possibilidades
de aprendizado
e gestão do
conhecimento”.

Respondente
E

“Estou
constantemente
buscando a minha
qualificação,
através de
participação em
eventos, cursos
presenciais e à
distância,
minicursos entre

“Sim. A UFMA tem
desenvolvido várias
ações para incentivo à
formação contínua de
seus recursos
humanos, oferecendo
tanto cursos dentro da
instituição,
principalmente por
meio dos programas
de pós-graduação, …
dos incentivos para a
participação em
congressos,
conferências,….”.

FIGURA 3: Categorias de análise
referentes aos assuntos
relacionados as TIC e
Formação contínua

“As ferramentas
tecnológicas modernas
trazem novas
possibilidades de
comunicação, interação,
ensino, pesquisa,
extensão. Propiciam
acesso à informação a
pessoas que habitam em
lugares mais distantes,
…..é adotada para a
elaboração de materiais
didáticos

Respondente
F

Caso existam,
desconheço-os”.

“Mesmo
reconhecendo a
importância das
ferramentas
tecnológicas, num
país onde predomina
a exclusão digital,
não se pode ter sobre
elas uma visão
apologética. Nesse
aspecto, o ideal é
que elas convivam,
de forma
harmoniosa e
complementar, com
as ferramentas
convencionais mais
importantes”.

“Contribuem para
criarmos e utilizarmos
novas formas de
ensino, aprendizagem
e pesquisa, sobretudo
as TIC têm
proporcionado a
criação e o
redimensionamento
dos métodos de
ensino, da produção
científica, do
armazenamento e do
acesso à informação.
Por fim, as tecnologias
modernas ampliam
horizontes pessoais,
profissionais e
sociais”.
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É importante, a consonância existente entre os dados e informações recolhidas
por meio dos questionários on-line, com as informações apresentadas pelos inquiridos
nos discursos emanados durante a realização das entrevistas, em concordância com
as categorias de análise estabelecidas para a realização deste estudo.
Evidencia-se assim, que a população alvo deste estudo tem plena consciência do
contributo das TIC para a melhoria da qualidade dos seus processos investigativos e
de ensino, pois salientam em seus discursos, que estas propiciam o acesso mais
rápido às informações e conhecimentos, bem como uma aproximação mais alargada
entre pares e alunos, independentemente do espaço geográfico em que estejam. Em
relação à formação contínua, pode-se perceber que os respondentes procuram o
exercício da atualização profissional permanente, seja por meio da participação em
eventos científicos, pesquisa e leitura de publicações científicas atualizadas em suas
áreas de atuação, ou, da realização de cursos de curta ou longa duração, na
modalidade presencial ou à distância.
Observa-se também, tanto nos dados recolhidos dos questionário on-line, quanto
nos discursos emanados nas entrevistas, que ainda não existe um uso tão intenso das
ferramentas tecnológicas em ambientes de ensino e pesquisa, alguns respondentes
enfatizaram que ainda preferem o uso dos materiais impressos, pois desconfiam dos
on-line. Preferem o uso do e-mail para troca e partilha de informações entre pares, do
que as redes sociais, por acreditarem que o e-mail é um espaço mais formal para
comunicação nas organizações.
Enfatizaram também que apesar da importância das ferramentas tecnológicas em
ambientes acadêmicos, não se pode negligenciar a questão da exclusão digital
existente no Brasil e, que o importante é que se possa conciliar e ter acesso tanto aos
materiais on-line, quanto aos impressos cientificamente relevantes em contextos de
ensino e investigação.
5. CONCLUSÕES
O presente estudo procurou responder aos objetivos traçados, em conformidade
com as categorias estabelecidas nesta investigação, com vistas a avaliar o contributo
da formação contínua para a mudança de comportamento infocomunicacional dos
docentes/investigadores

dos

cursos

de

Biblioteconomia,

Comunicação

Social

(Jornalismo, Relações Públicas e Rádio e TV), Pedagogia e Serviço Social do CCSo e
dos cursos de Filosofia, História e Ciências Sociais (Sociologia e Antropologia) do
CCH da UFMA, bem como o uso que fazem das ferramentas infocomunicacionais, em
suas atividades acadêmicas e científicas.
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Os resultados demonstram que os inquiridos apresentam comportamentos
informacionais diferenciados, no que refere aos usos que fazem das ferramentas
infocomunicacionais,

pois

os

mesmos

possuem

perfis

em

redes

sociais,

predominantemente no Facebook e Academia.edu, em média há mais de dois anos.
Entretanto os resultados apontam índices baixos de uso dessas ferramentas, em suas
atividades de ensino e pesquisa, bem como para realização de cursos de formação
contínua e partilha e interação entre pares em ambientes virtuais.
Por outro lado, os respondentes afirmam nas questões abertas, que a web 2.0 e
as redes sociais na contemporaneidade são fundamentais como fontes de pesquisa,
troca

de

informações

e

ideias,

compartilhamento

de

saberes

entre

docentes/investigadores e docentes/investigadores/discentes, além de alargar o
acesso à informação e às suas redes profissionais, otimizar o fluxo da produção
científica entre pares, possibilitando aprender mais com os pares, além de permitir a
localização de especialistas para resolver problemas, e encontrar potenciais
colaboradores.
Na globalidade, pode-se inferir que as ferramentas tecnológicas possibilitam
inovações metodológicas, no ato de ensinar e pesquisar, propiciando a ligação entre
docentes/ investigadores, permitindo transformar as práticas de colaboração e
cooperação gerando visibilidade do trabalho acadêmico e científico desenvolvido, o
que potencia o aumento do capital social destes indivíduos e cria valor no seio das
comunidades científicas investigadas. Além de estimular a parceria entre instituições
de estudo e grupos de pesquisa, acarretando avanços para a ciência e
desenvolvimento da UFMA, Instituição de Ensino Superior (IES), universo deste
estudo.

6. REFERÊNCIAS
Almousa, O. (2011). Users' Classification and Usage-Pattern Identification in Academic
Social Networks. IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and
Computing
Technologies
(AEECT).
Retrieved
from
file:///
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=6132525
Amado, J. (2014). Manual de investigação qualitativa em educação. (U. de Coimbra,
Ed.). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. http://doi.org/10.14195/978989-26-0879-2
Bardin, L. (2014). Análise de conteúdo.. Edições 70 (Ed.), . Lisboa.
Borges, J., Oliveira, L. (2011). Competências infocomunicacionais em ambientes
digitais.
Observatório,
5(4),
291–326.
Retrieved
from:
http://obs.obercom.pt/index.php/obs/issue/view/29
file:///D:/BACKUP/Downloads/508-2177-1-PB (1).pdf
Botomé, S. P., & Kubo, O. M. (2002). Responsabilidade social dos programas de Pósgraduação e formação de novos cientistas e professores de nível superior.
168

Interação
em
Psicologia,
1(6),
81-110.
Retrieved
from:
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/psicologia/article/view/3196
Cabrera Paz, J., & Schwartz, T. B. M. (2009). Techno-Cultural Convergence: Wanting
to Say Everything, Wanting to Watch Everything. Popular Communication, 7(3),
130–139. http://doi.org/10.1080/15405700903023244
Calvani, A., Cartelli, A., Fini, A., & Ranieri, M. (2008). Models and Instruments for
Assessing Digital Competence at School. Journal of E-Learning and Knowledge
Society, 4(3), 183–193.
Castells, M. (1999). A Sociedade em rede. (6th ed.). São Paulo: Ed. Paz e Terra.
Donelan, H. (2015). Social media for professional development and networking
opportunities in academia. Journal of Further and Higher Education, (April), 1–24.
http://doi.org/10.1080/0309877X.2015.1014321
Formosinho, J., Machado, J., & Mesquita, E. (2014). Luzes e sombras da formação
contínua: entre a conformação e a transformação. Ramada, Portugal: Edições
Pedago.
Gatti, B. A. (2008). Análise das políticas públicas para formação continuada no Brasil,
na última década. Revista Brasileira de Educação, 13(37), 57-70.
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782008000100006
Joly, M. C. R. A. , Silva, B. D. da, Silva, L. A. (2012). Avaliação das competências
docentes para utilização das tecnologias digitais da comunicação e informação.
Currículo Sem Fronteiras, 12(3), 83–96.
Jorente, M. J. V. (2012). Ciência da Informação: mídias e convergência de linguagens
na web. São Paulo: Cultura Acadêmica.
Masseto, M. (2004). Inovação na educação superior. Interface – Comunic., Saúde,
Educ., 8(3), p. 197-202.
Morais, N. S., Pombo, L., Batista, J. B., Moreira, A. (2014). Uso das tecnologias da
comunicação no ensino superior público português: análise, sistematização e
visualização de informação nas perspectivas. In UA Editora (Ed.), Uso das
tecnologias de comunicação no ensino superior público português (pp. 23–40).
Aveiro, Portugal.
Nóvoa, A. (2002). Formação de professores e trabalho pedagógico. Lisboa: Ed.
EDUCA,. Retrieved from http://repositorio.ul.pt/handle/10451/3703
Nunes, C. M. F. (2001). Saberes docentes e formação de professores: um breve
panorama da pesquisa brasileira. Educação & Sociedade, 22(74), 27–42.
http://doi.org/10.1590/S0101-73302001000100003
Oliveira, L. (2004). A Internet como meio de partilha e divulgação da ciência: a
representação da comunidade científica portuguesa. Revista Comunicação E
Sociedade, Número Temático Sobre Comunicação Da Ciência, (6), 171–191.
Retrieved
from
https://www.academia.edu/5828366/A_Internet_como_meio_de_partilha_e_divulgac
ao_da_ciencia_a_representacao_da_comunidade_cientifica_portuguesa.
Oliveira Netto, A. A. de. (2005). Novas tecnologias e universidade: da didática
tradicionalista à
inteligência artificial: desafios e armadilhas. Petrópolis, RJ: Ed.
Vozes.
Rosemberg, D. S. (2000). O processo de formação continuada de professores
universitários:
do
instituído
ao
instituinte.
Retrieved
from
http://23reuniao.anped.org.br/textos/0834t.PDF
Senado Federal. Secretaria Especial de Editoração e Publicações. Subsecretaria de
Edições Técnicas. (2005). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.
9.394,
de
20
de
dezembro
de
1996.
Retrieved
from
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf?sequence=3
Santos, B. de S. (2004). A universidade no século XXI: para uma reforma democrática
e emancipatória da Universidade. São Paulo: Cortez. Retrieved from file:///
http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/auniversidadedosecXXI.pdf

169

Santos, L.L. de C. P. (2012). Entrevista com o Prof. António Nóvoa. Educ. Soc.,
Campinas,
33(119),
p.633-645,
abr./jun.
Retrieved
from
file:///
http://www.scielo.br/pdf/es/v33n119/a16v33n119.pdf
Silva, A. M. da. (2006). A informação: da compreensão do fenómeno e construção do
objecto científico. Porto: Ed. Afrontamento/CETAC.Media.
Silva, L. L. da & silva, A. M. (2012). Comportamento infocomunicacional em contextos
de redes sociais online: proposta de investigação. In 9° CONTECSI - International
Conference on Information Systems and Technology Management (pp. 3184–3200)
Thelwall, M. & Kousha, K. (2014). Academia.edu: Social network or Academic
Network? Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(4),
Apr.
721-731.
Retrieved
from
file:///
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23038/full
Universidade Federal do Maranhão (2015). UFMA: expansão do corpo docente.
Boletim Informtivo: UFMA virtual, 1(11), 18 maio. Retrieved from file:///
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/9Hoqw9Qn3oKYkr9.pdf
Universidade Federal do Maranhão. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação.(2015).
Programas
de
Pós-graduaçao
da
UFMA.
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/pppgi/paginas/pagina_estatica.jsf?id=257
Vieira, A.M.D.P., Guebert, M C. C. & Filipak, S. T. (2012). Formação continuada de
professores da educação superior. Olhar de Professor, 15 (2), 2012. pp. 337-351.
http://doi.org/10.5212/OlharProfr.v.15i2.0009
YIN, R. (2015). Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 5.ed. Porto Alegre:
Bookman.

170

215 - UM OLHAR SOBRE O MODELO TPACK À LUZ DO PENSAMENTO DE
PAULO FREIRE

LOOKING AT THE TPACK MODEL ACCORDING TO PAULO FREIRES’ THOUGHT

Simone Maneira 1
1

Universidade do Minho – Centro de Investigação em Educação,
manneira37@mail.com

Resumo:

A literatura que retrata a relação da educação com as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) tem aumentado significativamente. A
respeito deste dado, preocupa-se com a questão dos conceitos que
estão se formando no raciocínio daqueles que convivem com
investigações sobre a integração das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) ao trabalho docente.
De acordo com o problema elencado, este manuscrito tenta possibilitar
à comunidade científica uma reflexão crítica com relação às leituras
que se fazem das produções científicas, evidenciando o cuidado com o
termo adaptação utilizado nos documentos que querem explicitar a
integração do professor à tecnologia. Justifica-se nesta iniciativa, que a
incorreta interpretação de termos e conceitos pode trazer implicações
ao contexto real do trabalho docente, aumentando ainda mais, o
distanciamento entre professor e TIC.
No sentido de delimitar a área de análise da problemática, este artigo
concentrou-se numa revisão bibliográfica de materiais científicos
pertinentes ao modelo Technological Pedagogical Content Knowledge
(TPACK), no intuito de compor junto a este referencial teórico, uma
análise qualitativa da intersecção entre as categorias conhecimento
pedagógico, conhecimento do conteúdo e conhecimento tecnológico.
Neste exercício, pretendeu-se compreender a utilização do termo
adaptação contido neste referencial teórico. Na materialização deste
objetivo, incorporou-se o pensamento de Paulo Freire, buscando
proporcionar um debate em relação ao TPACK e a práxis social do
professor. O desenvolvimento do artigo ocorreu dentro do enfoque
fenomenológico, que permitiu compreender e interpretar o significado
dos termos e conceitos dentro de uma visão progressista do trabalho
docente integrado a tecnologia.

Palavras-chave:

TPACK, TIC, conhecimento, práxis social, professor.

Abstract:

The literature that depicts the relationship of education with the
Information and Communication Technologies (ICT) has increased
significantly. Regarding this, it is concerned with the question of
concepts that are forming in the reasoning of those who coexist with
investigations about the integration of Information and Communication
Technologies (ICT) to teaching work. According to the listed problem,
this manuscript attempts to enable the scientific community a critical
reflection about the readings that are made from the scientific
production, showing the care with the term adaptation used for in the
documents that intend to clarify the teacher’s integration to technology.
In this initiative it is justified, that the misinterpretation of terms and
concepts may bring implications to the real context of teacher's work,
further increasing the gap between teacher and ICT. In order to delimit
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the area of the problem analysis, this article focused on a bibliographic
review of scientific materials relevant to the Technological Pedagogical
Content Knowledge (TPACK), with the intention to compose with this
theoretical framework, a qualitative analysis of the intersection between
the categories of pedagogical knowledge, content knowledge and
technological knowledge. In this exercise, it sought to understand the
use of the term adaptation contained in this theoretical framework. On
the materialization of this goal, it still incorporated the Paulo Freire’s
theory, seeking to provide a debate regarding the TPACK and the
teacher’s social praxis. The development of this article took place within
the phenomenological approach, which made it possible to understand
and interpret the meaning of the terms and concepts within a
progressive vision of teaching work integrated in the technology.
Keywords:

TPACK, ICT, knowledge, social praxis, training, teacher.

1. INTRODUÇÃO
O estudo realizado por este artigo representa parte de uma investigação do
programa de doutoramento em Ciências da Educação, Universidade do Minho,
compondo-se num estudo bibliográfico que almejou compreender o significado do
termo adaptação presente no discurso em torno do modelo TPACK. Esta iniciativa se
deu devido à necessidade de uma análise dos objetivos e fins deste referencial
teórico, uma vez que pretende-se associá-lo num estudo maior sobre a identidade
docente em TIC e formação continuada dos professores de educação básica e pública
no Brasil.
A preocupação em relação ao termo nasceu por meio de uma visão crítica daqueles
que podem fragmentar a integração do professor junto às tecnologias educativas,
menosprezando as necessidades sociais e intelectuais de uma categoria já perene
pela desconexão do tempo e do espaço contemporâneo. Neste sentido, o uso do
termo adaptação chama a atenção deste artigo, podendo o mesmo acabar auxiliando
na moldura de novas práxis pedagógicas por meio de velhas conceções de ensino e
aprendizagem, enquadrando-as numa tendência conservadora capaz de instaurar
diferenças qualitativas nestas práxis (Belloni, 2001; Cysneiros, 2001; Pretto, 2001).
A pertinência do raciocínio acima, nem sempre tem sido levado em consideração
pelos inúmeros investigadores e seus trabalhos, sendo visível que os estudos
concentram-se mais em questões de eficácia e validações, do que na promoção de
debates que discutam as entrelinhas em relação à praxis social do professor junto aos
termos que o conectam às TIC. Esta constatação nasceu de uma análise sistemática
dos escritos sobre a temática TPACK, incluídos na base de dados RCAAP (2016),
realizada pela autora deste artigo. Neste sentido, justifica-se o alerta para com os
investigadores, levando-os a uma reflexão crítica dos termos científicos que exprimem
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a integração da tecnologia aos saberes docentes. Advoga-se que os mesmos são
parte integrante e mimetizada do processo de ensino e aprendizagem, e não mera
tendência verbal em função da modernização tecnológica do papel do professor.
Nas perspetivas elencadas, o referido artigo apresenta uma organização dividida
em dois marcos: o conceitual, que apresenta o referencial TPACK e suas proposituras,
e o situacional que elenca o termo adaptação, prevendo conduzir os leitores a
participarem de um diálogo com Koehler & Mishra (2005, 2006) e Paulo Freire (1992,
1997).
A metodologia para tal feito, abrigou-se em uma revisão bibliográfica qualitativa
sob o enfoque fenomenológico (Bicudo & Espósito, 1997), prevalecendo-se nas ações
de compreensão e interpretação dos referenciais aqui explorados. Para a realização
da mesma, foram utilizados os textos de Koehler & Mishra (2006, 2009) que
apresentam e conceituam o TPACK bem como algumas obras de Paulo Freire (1987,
1992, 2002 e 2007) que evidenciam a práxis do professor. O título “Um olhar sobre o
modelo TPACK à luz do pensamento de Paulo Freire” representa um ensaio
determinado em aplicar o pensamento de Freire frente a compreensão da relação
professor e TIC. Vale destacar que as apropriações dos conceitos freirianos e as
flexões provocadas nos mesmos são de responsabilidade da autoria deste artigo.
2. O TPACK: MARCO CONCEITUAL
O TPACK foi originalmente proposto por Mishra & Koehler (2006), sendo que os
autores, em seus relatos sempre esclareceram que o referencial de apoio para o
referido constructo esteve pautado em Shulman (1986, 1987). O desafio do ensino
com tecnologia foi o ponto de encontro entre estes três autores. Todavia, como
fundamentação teórica do TPACK, vale enunciar que, em 1986, Shulman apresentava
ao contexto docente a expressão conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK). Seus
estudos deram ênfase ao PCK como o conhecimento específico do professor,
resultante da união entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo.
Na ocasião, Shulman (1986, 1987) chama a atenção para a capacidade do professor
em

transformar

o

conhecimento

específico

de

sua

disciplina

em

formas

pedagogicamente poderosas e adaptadas às diferenças individuais dos estudantes.
Neste exercício a consideração das experiências e bagagens dos alunos faz-se
presente.
Para Shulman (1986), o conhecimento pedagógico do conteúdo extrapola o
conhecimento da disciplina em si, estendendo-se à dimensão do ato de ensinar, por
onde os tópicos do conteúdo das diferentes disciplinas são representados em ideias
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da melhor maneira possível. Na ideia de Shulman (1987), conteúdo e pedagogia
afunilam-se num só potencial para o ensino com qualidade, sendo visível que um não
alcança margens de sucesso sem o outro.
Baseados no constructo de Shulman (1986, 1987), Koehler & Mishra (2005) iniciaram
uma exploração da função do conhecimento tecnológico, prevendo estabelecer um
outro constructo que considerasse o conhecimento do conteúdo, e o conhecimento da
pedagogia, haja visto a forte influência dos impactos que os adventos da
contemporaneidade implicavam ao papel do professor. Outro fator importante e que
repercutiu na ideia do TPACK foi a perceção dos autores sobre a tendência da
formação docente considerar a tecnologia distante do conhecimento pedagógico do
conteúdo. Estas entre outras razões conduziram os referidos pesquisadores a
desenvolver o TPACK com o intuito de compreender o desenvolvimento de
professores junto à importância do uso da tecnologia em suas atividades profissionais
(Koehler & Mishra, 2006).
Como propósito teórico, o TPACK foi pensado para além de um referencial que
fornece justificativas para intervenções ou interpretação de resultados e experiências
(Koehler & Mishra, 2006), mas, sobretudo, para contribuir com informações sobre o
processo de aprendizagem dos alunos e o apoio à sua prática (Cobb, et, al, 2003).
Portanto, concebe-se como um novo olhar sobre o processo de integração da
tecnologia aos saberes docentes, sobretudo pela reflexão que pode instigar às
propostas de formação tão fragmentadas e carentes de estrutura e fundamentação em
relação à pedagogia, ao conteúdo e à tecnologia. Nesta dicotomia, Koehler & Mishra
(2006) visualizaram que o isolamento entre o conhecimento tecnológico e
conhecimento pedagógico do conteúdo restringia os programas de formação docente
ao desenvolvimento de habilidades de hardware e software específicos.
Ambos os pesquisadores entenderam que o conteúdo tecnológico, uma vez
relacionado ao conhecimento pedagógico e ao conhecimento do conteúdo, poderia
mudar a natureza da sala de aula, tornando o ensino mais acessível para o aluno
(Koehler & Mishra, 2006). Eles ressaltaram a importância de associar os
conhecimentos em forma de pares, resultando em novas categorias do conhecimento
tais como o conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK); o conhecimento
tecnológico do conteúdo (TCK); e o conhecimento tecnológico pedagógico (TPK). A
interseção entre os três conhecimentos deu origem a expressão TCPK, sendo esta,
alterada em 2009 para TPACK, essencialmente por uma questão de facilidade de
leitura.
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Figura 1. TPACK. Fonte: Koehler & Mishra (2006, p. 1025).

Na reflexão realizada por Koehler & Mishra (2006), cada segmento do framework
se complementa dentro de significados específicos e que conectam-se à ação
docente, por meio do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo (TPACK).
Abaixo, um quadro com a visão dos referidos autores em relação a cada segmento
(conhecimento) com a devida pertinência (2006):

Tipo de
conhecimento

Pertinência

Conhecimento do
conteúdo

É aquele que trata do que precisa ser ensinado e aprendido em sala de
aula. Inclui o conhecimento das especificidades centrais, conceitos,
teorias e procedimentos dentro de uma determinada área.

(CK)
Conhecimento
Pedagógico (PK)

Conhecimento aprofundado sobre processos, práticas e metodologias de
ensino. Trata de valores e objetivos, materializando‐se por meio da
postura do professor, seu plano de aula e a relação do mesmo com a
aprendizagem e avaliação do aluno. Este conhecimento requer que o
professor conheça as capacidades cognitivas e sociais de seus educandos,
associando‐as a teorias de aprendizagem e sua prática em sala de aula.

Conhecimento
Tecnológico (TK)

É o conhecimento entre tecnologias padrão e tecnologias avançadas.
Envolve a necessidade de habilidades para operar tecnologias específicas;
conhecer sistemas operacionais e hardware de computador; usar
conjuntos de ferramentas de software; instalar e remover dispositivos
periféricos e programas de software; criar documentos de arquivo, entre
outros. Este conhecimento atenta para a aprendizagem e adaptação dos
professores às novas tecnologias.
Figura 2. Fonte: Adaptado de Koehler & Mishra, 2006.
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Na visão de Koehler & Mishra (2009), a interseção entre estes três conhecimentos
em pares, dispõe uma junção das pertinências, ampliando o potencial de ação dos
mesmos. Neste caso, a interseção entre conhecimento do conteúdo e conhecimento
pedagógico apresenta como resultado o conhecimento pedagógico do conteúdo
(PCK), pelo qual o professor incorpora os conceitos pertinentes ao conteúdo em suas
estratégias de ensino. Neste exercício, o professor envolve o contexto da sala de aula
e de seus alunos em procedimentos pedagógicos capazes de diminuir as dificuldades
de aprendizagem, tornando assim, o processo de ensino e de aprendizagem mais
significativo. Por esta razão, este conhecimento considera as potencialidades dos
alunos e o conhecimento que os mesmos trazem para a escola.
A interseção entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico, por
sua vez, formam uma equação que associa as diferentes tecnologias com a pedagogia
em sala de aula, resultando no conhecimento tecnológico pedagógico (TPK). Neste
sentido, Koehler & Mishra (2006) colocam que o conhecimento tecnológico
pedagógico remete ao como utilizar a tecnologia de forma pedagógica. Para tanto,
evidenciam que o professor precisa conhecer os componentes e o potencial destas
diferentes tecnologias, identificando formas de utilização das mesmas para com uma
mudança no ensino.
Com a mesma intenção de ampliar a compreensão e o potencial dos
conhecimentos junto à ação do professor, a interseção entre o conhecimento do
conteúdo e o conhecimento tecnológico forma o conhecimento tecnológico do
conteúdo (TCK), responsável por possibilitar uma alteração significativa do processo
de ensino e aprendizagem (Koehler & Mishra, 2006). Os autores defendem que este
conhecimento pode repercutir significativamente na natureza da aprendizagem em
sala de aula.
A composição do TPACK pela interseção dos pares de conhecimento extrapola a
questão do conhecimento isolado entre conteúdo, pedagogia e tecnologia, tornandose, então, num conhecimento integrador. Ele pode ser considerado a base para o bom
ensino com tecnologia (Koehler & Mishra, 2006). Para os referidos autores, a
capacidade de aprender e adaptar-se às novas tecnologias, será fator importante para
que o professor seja capaz de desenvolver o TPACK (2006).
3. O TPACK: MARCO SITUACIONAL
O TPACK pode ser concebido como um referencial universal para trabalhar a
relação professor e tecnologia, sendo aplicável às mais variadas disciplinas do
conhecimento. Na interseção entre os conhecimentos que o framework operacionaliza,
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considera-se o professor e o desafio de ensinar associado ao pleno conhecimento de
sua disciplina de trabalho, representada pelo conhecimento específico de seu
conteúdo; sua capacidade em gerir o processo de ensino e de aprendizagem, no caso
a pedagogia; e o entendimento dos meios tecnológicos que poderão dar suporte à
prática pedagógica planejada.
De acordo com a interpretação realizada nas entrelinhas do TPACK, o professor
assume papel central no exercício de integração entre conhecimento, pedagogia e
tecnologia. Suas atribuições pedagógicas agora revestem-se do novo, a tecnologia,
inspirada pela influência do conhecimento pedagógico do conteúdo explorado por
Schulman em 1986. Na interseção entre os conhecimentos, ou seja, na
operacionalização do TPACK por parte do professor, compreende-se que o mesmo
precisa estar adaptado às tecnologias e isto é demonstrado por meio de habilidades
que materializam pedagogia, conteúdo e tecnologia numa só ação, alterando assim o
processo de ensino e de aprendizagem.
Por meio da leitura do referencial TPACK, compreende-se perfeitamente que o
termo adaptar pode ser interpretado como verbo de integração entre professor e
tecnologia, todavia, o potencial ambíguo do mesmo pode declarar a existência de dois
universos distintos: o universo do professor e o universo da tecnologia. Outra
interpretação, decorrente desta mesma ambiguidade, refere-se à perceção de que o
professor apresenta uma postura pedagógica desprovida de tecnologia, mas com a
necessidade

de

aceitação

e

preparo

para

sua

integração

neste

universo

desconhecido. Portanto, pensar o verbo adaptar dentro da conexão entre professor e
tecnologia requer um exercício de esclarecimento sobre a intencionalidade do mesmo.
Dado o contexto da ambiguidade, subentende-se neste artigo que o termo adaptar
também, pode estar revestido de alguns sinónimos tais como adequar, conciliar,
ajustar ou combinar o trabalho docente com a tecnologia, para que o professor,
ambientado à mesma, possa habituar-se a este novo (termos sinónimos retirado do
Dicionário de Sinónimos, 2011). O termo adaptar, visto por esta ótica, vem enunciar
um certo imobilismo, uma vez que remete-se a levar o professor a algo que já existe,
ou, como diria Freire (2002) a algo que foi posto como novo (Freire, 2002). Neste
sentido pode-se entender que a expressão “o professor deve adaptar-se a tecnologia”
contradiz o exercício de integrá-lo à mesma. A adaptação e integração são termos que
se confundem, todavia, suas entrelinhas podem denunciar menor apreço a questões,
tais como inclusão e inserção do professor aos adventos tecnológicos, operando a
capacidade de reflexão, transformação e reconstrução de novos conceitos inerentes à
categoria docente.
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É seguro afirmar que a aprendizagem do TPACK por parte do professor é fator de
superação das dificuldades em relação à integração da tecnologia ao trabalho
docente. Com o século XXI em pleno vapor, a inclusão da tecnologia aos saberes
docentes além de pedagogicamente relevante, é questão que envolve valores,
destacando-se entre eles a formação do professor-sujeito, reconstruído por este artigo
pelo termo de Freire (2007) homem-sujeito. Na releitura de Freire, a expressão
professor-sujeito, sugere então, uma formação em tecnologia educativa que o leve a
refletir seu próprio poder de reflexão, e que tenha uma instrumentalidade, justificando
o desenvolvimento desse mesmo poder, na elucidação de suas potencialidades da
qual decorre sua capacidade de opção (Freire, 2007).
Pela profundidade do raciocínio de Freire (2007), percebe que o mesmo avança
no tempo, perpetuando-se num diálogo atualizado e universal, inclusive, junto ao
fenómeno

da

relação

professor

e

tecnologia.

Assim,

apropriando-se

da

instrumentalidade de que trata Freire (2007), a relação professor e tecnologia vai além
da questão adaptação, vai além da aquisição e do domínio de técnicas para com as
práticas pedagógicas, sendo possível compreender a expressão dentro de uma
conotação mais ativa, perspetivando a ação docente construída e reconstruída no
processo histórico-social permeado por tecnologia. Em outras palavras, mas dentro do
mesmo pensamento, seria dizer que a instrumentalidade do professor se manifesta
por meio da sua práxis social, apresentada em múltiplas dimensões inerentes ao
exercício da profissão: ética, estética, filosófica, política, cultural, social, afetiva,
gnosiológica, (Freire, 2002; Alarcão & Tavares, 2003; Severino, 2007; Estrela, 2010;) e
agora a tecnológica (Belloni, 1999).
Neste sentido, educação, escola e professor acabam por fundir-se num só papel,
sendo composto nesta tríade o cerne gnosiológico do mesmo. Assim, de acordo com
Freire (Freire, 2002, p. 78):
“A educação como prática da liberdade não é transferência do saber nem
da cultura; não é a extensão de conhecimentos técnicos; não é o ato de
depositar informes ou fatos nos educandos; não é a perpetuação dos
valores de uma cultura dada; não é o esforço de adaptação do educando ao
seu meio.”

Na presente citação, e dentro de um pensamento baseado em Freire (1987), é
possível visualizar a presença do professor e de seus alunos em suas entrelinhas,
compreendendo que a práxis social deste primeiro, integrada ao conhecimento
tecnológico, é questão fundamental na ressignificação de um processo de ensino e de
aprendizagem, que contemple a educação como prática da liberdade. Liberdade esta
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capaz de utilizar o universo mediático para potenciar a reflexão docente sobre sua
situacionalidade (Freire, 1987), levando-o, então, a pensar sobre sua própria condição
de existência em relação às TIC. A negação desta reflexão pode comprometer a
função pedagógica-social da tecnologia.
O cenário atual, por exemplo, no qual o professor apresenta-se envolvido numa
atmosfera social e económica que requer do mesmo resultados eficientes em seu
labor profissional, pode ser um fator fragmentador da relação pedagógica-social
professor e TIC. Este contexto somado à pressão das políticas de avaliação externa,
bem como dos organismos internacionais, acaba por fragilizar o docente, adaptando-o
ao novo por meio de uma formação continuada bancária (Freire, 2002), que o torna
refém do século XXI. Esta mesma pressão acaba por influenciar a escritura de
documentos oficiais e proposituras de integração das TIC aos saberes docentes,
sendo possível detetar algumas ideologias presentes nas teorias de estudo, termos e
conceitos desta área de concentração.
Num horizonte reverso, o interesse do professor pelas TIC nasce de uma reflexão
entre sociedade e tecnologia, permeada por um pensamento crítico que chama a
atenção para a situacionalidade de Freire (1987). Por meio desta os professores
também, podem descobrir-se em situação junto às TIC, sendo que:
“Só na medida em que esta deixa de parecer-lhes uma realidade
espessa que os envolve, algo mais ou menos nublado em que e sob que
se acham, um beco sem saída que os angustia e a captam como a
situação objetivo problemática em que estão, é que existe o
engajamento. Da imersão em que se achavam, emergem, capacitandose para inserir-se na realidade que se vai desvelando” (Freire, 1987, p.
65).

A inserção de que fala Freire (1987) apresenta-se maior do que a emersão, e traz
em seu sentido, a conscientização em relação à situação do professor, e no caso do
artigo, junto às TIC. De acordo com Freire (1987, p. 65) ter noção da própria situação
traduz-se na própria consciência histórica, sobretudo no aprofundamento da tomada
de consciência, característica de toda emersão. Neste pensamento, o termo inserção
de Freire (1987) nos reconduz à reinterpretação das entrelinhas do TPACK com
relação ao termo adaptação, ressaltando uma reflexão complementar ao referencial
em defesa do professor e sua práxis integrada à tecnologia. Pelo ensejo, não se
descarta aqui, o entendimento de Mishra & Koehler (2005) e Costa (2008), sobre a
complexibilidade da relação entre professor e tecnologia, nem tão pouco subestima-se
esta relação, pois advoga-se, neste artigo, que o professor que não consegue
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desenvolver o TPACK em sua práxis social ainda não estando inserido, nem envolvido
nas TIC.
Sem intenção de discutir a validade do TPACK e longe de menosprezar sua
propositura, este artigo ressalta apenas a questão da importância de uma reflexão em
relação ao uso e a interpretação do termo adaptar. O mesmo pode representar um
divisor de água na compreensão entre uma formação que induz o professor ao
conhecimento tecnológico, ou aquela que o insere neste horizonte mediático.
Numa visão inclusiva das TIC aos saberes docentes, o termo adaptar pode ser
reconstruído, e este exercício precisa considerar a relação entre professor e
tecnologia, tendo em vista a necessidade de maior reflexão a respeito deste fenómeno
que incide em políticas públicas, estudo, formação e emancipação. Na contramão
deste raciocínio, o termo adaptar pode coadunar com a eficiência da prática
pedagógica com tecnologia, parecendo instigar uma pedagogia da concorrência, que
aumenta ainda mais a preocupação com os resultados dos educandos (Libâneo,
Oliveira & Toschi, 2007), e não com sua emancipação.
Como um referencial que se enquadra às características de imersão e emersão
de Freire (1987), ressalta-se a importância do TPACK como o conhecimento que leva
o professor a compreender, interagir e decidir pela tecnologia, num processo de
aceitação do novo (Freire, 2003). Por meio deste, sua práxis social se fortalece,
extrapolando os limites do quadro, do giz e do livro didático. Dentro desta perspetiva, o
trabalho docente integrado na tecnologia passa a tornar-se acessível, consciente e
coletivo, materializando-se “ (…) numa situação verdadeiramente gnosiológica. Aquela
em que o ato cognoscente não termina no objeto cognoscível, visto que se comunica a
outros sujeitos, igualmente cognoscentes” (Freire, 2002, p. 78).
Neste exercício que incorpora a teoria de Freire para a compreensão da relação
professor e tecnologia, o TPACK passa a ser visto como um que fazer problematizador
(Freire, 2002), compondo-se como característica da identidade docente comprometida
com a práxis social e sua temporalidade, na qual diz respeito à consciência de ação
sobre a realidade (Freire, 2002). Assim, o professor age sobre a realidade quando está
revestido de curiosidade epistemológica e estudo, quando vê em sua práxis social
uma ponte entre saberes que se fundem e se multiplicam (Freire, 2002). Apropriar-se
da tecnologia é questão de direito pedagógico permeado pela flexibilidade e pelo
significado da área em discussão. É questão de inserção, questão de integração, de
conhecimento, e não de adaptação.
Em baixo surge um quadro explicativo do TPACK junto às considerações
baseadas em Freire (1987, 2002) e em Koehler & Mishra (2006, 2009):

180

TPACK
Práxis
social

Consciência
de ação

Professor
sujeito

Que fazer
Problematiza
dor

Ato
Cognoscente

Figura 6. O TPACK: um que fazer problematizador.
Fonte: Baseado em Freire (1997; 2002; 2007) e Koehker & Mishra (2006).

O quadro acima evidência a práxis social do trabalho docente junto ao TPACK, ou
seja, a reflexão e ação do professor para com o processo de ensino e de
aprendizagem integrado às TIC. A junção dos termos práxis e social se apoia em
Freire (1987) na ocasião de seus respetivos significados: práxis como reflexão e ação,
e social como o diálogo entre pares. Nesta ótica, o TPACK passa a ser visto como um
que fazer problematizador capaz de mobilizar a capacidade de reflexão, de ação e de
diálogo do professor frente ao desafio de integração das TIC em sua prática. A
questão do ato cognoscente remete ao conhecimento tecnológico que, baseado em
Freire (1987), como objeto cognoscível, “(…) em lugar de ser o término do ato
cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de
um lado, educandos, de outro” (p. 44). Nesta mediatização de sujeitos, a consciência
de ação do professor em TIC aparece como extensão de sua prática cognoscente, e
não como estrutura de adaptação à mesma. No referido processo, o papel docente
assume a dimensão tecnológica da profissão, num movimento de mediação de
diálogos que emancipam o ato educativo.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O TPACK, considerado um referencial de apoio à compreensão do modo como
um professor pode integrar tecnologia educativa em sua prática pedagógica, é
considerado um estudo relevante e com grande potencial de fundamentação e
resposta às incógnitas que surgem a partir da inclusão do professor ao universo
mediático. Como resultado de uma investigação recente dos autores Koehler & Mishra
(2006), tem sido retratado em inúmeros trabalhos científicos, como um referencial
teórico capaz de instigar discussões, reflexões, bem como possibilidades de
intervenção e solução nos processos de formação docente em TIC.
O termo adaptar é encontrado tanto nos escritos de Shulman (1986, 1987), que
retratam a questão do conhecimento pedagógico do conteúdo, quanto em Koehler &
Mishra (2006, 2009), sobretudo na dimensão do conhecimento tecnológico. O referido
termo, utilizado na escritura de seus propósitos não diminui a validade, nem a
importância dos constructos desenvolvidos por estes autores. A essência do mesmo
foi construída tendo em vista o momento histórico e social de interpretação e ação dos
estudos científicos, junto a problemática TIC e educação.
Todavia, a discussão da utilização do termo adaptar na propositura do TPACK vem
compor um exercício teórico de reflexão sobre a práxis social do professor, em relação
aos termos que exprimem a integração das TIC aos saberes docentes, querendo
demonstrar ao cenário científico, que este fenómeno da relação professor e tecnologia
deve ocorrer na contrapartida da fragmentação entre conteúdo, pedagogia e
tecnologia. Portanto, este artigo propõe maior atenção aos termos utilizados na
exposição de uma teoria ou hipótese, fazendo da identificação dos mesmos, um
exercício de análise e releitura do contexto social e ideológico que os rodeiam.
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Resumo:

Este artigo tem como objetivo buscar respostas para três perguntas
que julgamos fundamentais para a investigação da possível relação
existente entre Globalismo Virtual e Qualidade da Educação. As
perguntas são: 1) De que forma e em que medida o globalismo virtual
constitui um pré-requisito de uso nos processos de ensino e
aprendizagem, considerando-se a perspectiva de ampliação da
qualidade emancipadora de uma instituição escolar? 2) Qual o papel
das tecnologias da informação e comunicação na qualidade da
educação num país desigual como o Brasil, em termos de distribuição
de renda e acesso à educação? Como as tecnologias figuram no Plano
Nacional de Educação do Brasil 2014-2024?
Com a disseminação do que chamamos de globalismo virtual,
fronteiras foram rompidas, o que estimulou o desenvolvimento das
sociedades e promoveu profundas mudanças na educação. O papel do
globalismo virtual na educação é garantir uma melhor qualidade na
aprendizagem dos educandos e o acesso de todos eles às novas
tecnologias. A educação brasileira está diante de vários desafios com
relação às tecnologias, entre os quais destacam-se os desafios físicos
e os de informação. Os desafios físicos envolvem problemas de
velocidade da conexão, disponibilidade de rede e equipamentos
adequados. Os desafios de informação estão relacionados à garantia
de bom uso dos recursos tecnológicos disponíveis e à formação e
capacitação dos professores para atuar nos espaços escolares e
virtuais.

Palavras-chave:

Políticas educacionais, globalização, tecnologia, educação.

Abstract:

This article aims to search for answers to three questions that are
understood as crucial to investigate the possible relationship between
Virtual Globalism and Quality of Education. The questions are: 1) In
what way and to what extent virtual globalism is a prerequisite of use in
teaching and learning processes by considering the perspective of
broadening the emancipating quality of schooling and educational
institutions? 2) What is the role of information and communication
technologies to improve education quality in a country like Brazil, which
has significant social differences in terms of distribution of wealth and
access rights to education? 3) How are the information technologies
stated in the National Plan for Education in Brazil 2014 – 2024?
Frontiers were broken together with the virtual globalism spread, which
encouraged de development of the societies and promoted deep
changes in education. The role of the virtual globalism in education is to
assure students’ better learning quality and their access to new
technologies. The Brazilian education system faces several challenges
related to technologies. Among them, structural and information
challenges are considered the relevant ones. Structural challenges
include speed connection problems, speed of net availability and lack of
adequate equipment. Information challenges are related to the
guarantee of appropriate handling of the available technology resources
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and to teachers’ educational background to properly act in virtual and
school contexts.
Keywords:

Educational policies, globalization, technologies, education.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O final do século XX e início do século XXI levantaram muitas discussões sobre
as implicações das políticas neoliberais e da globalização no campo da educação. Os
estudiosos da globalização dividem-se entre defensores, incrédulos e temerosos
diante do percurso da transnacionalização do capitalismo como meio de produção do
processo civilizatório. Ianni (2010) conceitua essa universalização do capitalismo
envolvendo o capital, a tecnologia, a força de trabalho e a divisão transacional do
trabalho, as forças produtivas básicas que transcendem as barreiras geográficas,
históricas e culturais, pluralizando-se, assim, as suas formas de sinergia. O autor
ainda destaca que a globalização representa um processo de amplas proporções,
envolvendo nações e nacionalidades, regimes políticos e projetos nacionais, grupos e
classes sociais, economias e sociedades, culturas e civilizações. Castells (2002), por
sua vez, aponta a globalização como resultado de vários acontecimentos históricos
significativos que transformaram o cenário social da vida humana, através de uma
revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação.
Para os defensores do processo de globalização, a busca por uma sociedade
mundial nivelada por padrões de consumo e pela massificação cultural intensifica-se
como um fenômeno inevitável. Segundo eles, ela se apresenta como a única resposta
para todas as mudanças contemporâneas e para o progresso civilizatório, ou seja,
está dada, é inquestionável e irreversível. Basta observar a formação crescente dos
grandes blocos econômicos, dentre os quais estão o NAFTA, a União Europeia, o
MERCOSUL e o BRICS. Nesse sentido, faz-se necessário encontrar uma saída para o
quebra-cabeça das divergentes contradições do sistema econômico global, por meio
de uma passagem sustentável, frente a uma diferente ordem social. Tal saída torna-se
imperativa, nesse momento, frente à instabilidade que ameaça cada vez mais
(Mészáros, 2002). Neste mundo de exclusões sociais, é preciso criar um mundo onde
caibam todos.
Este artigo discute as implicações da utilização ou não de tecnologias digitais
como meios de oferecer condições aos sujeitos nos processos de gestão escolar, de
forma a repercutir no processo de ensino-aprendizagem no Brasil, levando-se em
consideração o fenômeno do globalismo virtual em constituição, como força que
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mobiliza esse processo, e, portanto, pode constituir-se como práxis educacional
emancipadora no processo da globalização.
Esta discussão se insere nos estudos em andamento no contexto do curso de
Mestrado em Educação do Programa, de Pós-Graduação da Universidade Federal da
Fronteira Sul – Campus de Chapecó-SC, Brasil, e está circunstanciada pelas
seguintes questões: como se apresenta o globalismo virtual e em que medida seu uso
se constitui num pré-requisito nos processos de ensino-aprendizagem, na perspectiva
de ampliação da qualidade emancipadora de uma instituição escolar; qual o papel das
Tecnologias da Informação e Comunicação, doravante das TIC, na qualidade da
educação num país como o Brasil, com desigualdades tanto na distribuição de renda,
quanto no acesso ao direito à educação, e, finalmente, como elas figuram no Plano
Nacional de Educação do Brasil (PNE).
O desenho metodológico utilizou a abordagem qualitativa e as contribuições de
Bardin (1977) e Moraes (1998), como recurso para proceder à análise dos dados no
campo empírico. Segundo Flick (2009), essa abordagem “ [...] pressupõe uma 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 do conhecimento” (p. 23). O corpus
do estudo constituiu-se de aportes teóricos que tratam do assunto, bem como do
documento Lei Nº 13.005, de 25 de Junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação do Brasil. A análise de conteúdo, de acordo com Moraes (1998):
“ [...] constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o
conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a
descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as
mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados” (p. 9).

O trabalho aborda, inicialmente, alguns aspectos referentes às influências da
globalização, bem como suas implicações para a educação numa sociedade em rede.
Em seguida, conceitua a qualidade do ensino e faz uma retrospectiva das políticas
educacionais para refletir sobre a qualidade da educação e a urgência do uso das TIC
por todos os atores da escola. Por fim, o artigo discute sobre as TIC no Plano Nacional
de Educação (PNE), no Brasil, e faz considerações sobre as relações estabelecidas
entre o globalismo virtual e a educação, com a utilização ou não das tecnologias
digitais no planejamento educacional e no processo de ensino-aprendizagem.
2. A EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO: SOCIEDADE EM REDE
No Brasil, em termos legais, garante-se a educação em todos os seus aspectos.
Entretanto, a crise do capitalismo e, consequentemente, suas estratégias de
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superação como o neoliberalismo, a globalização e a Terceira Via, tentam reduzir o
papel do Estado no âmbito educacional. Deste modo, se por um lado, conquistou-se
direitos fundamentais para a educação, por outro, a nova agenda mundial dificulta sua
implementação.
Com o objetivo de discutir a educação brasileira em tempos de globalização,
especialmente no que diz respeito à inserção das tecnologias digitais, para este artigo,
foi efetuado um recorte teórico bastante específico. É preciso esclarecer, porém, que
delimitar o foco não significa deixar de lado a tradição histórica de lutas, pressões,
encontros e desencontros da constituição dos processos de globalização, desde o
expansionismo mercantilista até a sociedade em rede. Castells (2003) afirma que o
conceito de sociedade em rede sintetiza a morfologia da sociedade atual na qual tudo
é sistémico e interconectado. As transformações no campo científico e tecnológico,
econômico, político, ético, estético, social e cultural afetam essa sociedade e a
utilização das redes de comunicação, especialmente a internet e as tecnologias
digitais, fatores preponderantes para o acesso, a disseminação de informações e a
comunicação entre coletivos locais e (g) locais.
Os processos de globalização se fortalecem diante do fenômeno da massificação
da virtualidade, integrando cada vez mais o mundo. Existem poucas fronteiras virtuais
a serem exploradas e o retrocesso desse processo parece inevitável. Todavia, de
acordo com Castells (2003): “as redes globais conectam, mas mantêm sociedades
desconectadas. O ser, individual ou coletivo, excluído do global exclui o global
reciprocamente e refaz sua identidade” (p. 41). Nota-se, portanto, no processo de
globalização da comunicação, um jogo dialético de inclusão e exclusão. A globalização
em seu estágio atual só foi possível a partir da inclusão de tecnologias digitais,
contudo persiste o dilema inclusão/exclusão. Ao produzir inclusão ela produz exclusão
e, no campo das relações sociais, conecta e desconecta os sujeitos dos seus mundos
sociais ou coletivos. Espera-se, contudo, que a educação, como auxiliar na superação
dessa contradição, possa ser catalisadora das discussões acerca dos 'nós'
epistemológicos próprios da irracionalidade do capitalismo e da integração do mundo
pela globalização.
Conforme Kenski (2011), a escola representa o lugar de formação de todas as
pessoas e não apenas de jovens. Em tempo de rápidas mudanças, a sociedade busca
na educação escolar uma forma de assegurar uma construção de conhecimentos que
possibilite a melhora da qualidade de vida. Assim, a educação escolar, por meio da
ação do professor, tem o poder de organizar os conteúdos socialmente válidos e
utilizar recursos tecnológicos para garantir uma melhor aprendizagem dos educandos.
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Nisto se evidencia o papel do globalismo virtual por meio da educação, com o
surgimento dessa sociedade tecnológica global, em decorrência dos avanços das TIC.
Como aborda Kenski (2011), essa sociedade em rede influencia diretamente as
organizações, alterando profundamente as hierarquias e os sistemas de cooperação e
competição. Isso fica evidente em empresas que realizam, com rapidez, negócios
globalizados de acordo com necessidades do momento. Sendo a tecnologia o objeto
comum dessa sociedade global, a todo o momento surgem novos processos e
recursos tecnológicos. Entretanto, eles não são acessíveis a todas as pessoas, por
motivos sociais e financeiros. Sendo assim, nesse universo de constantes mudanças é
necessário que, por intermédio da educação, todos possam ter o conhecimento
mínimo do uso dessas tecnologias.
3. QUALIDADE DO ENSINO NA ERA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Diante desta realidade complexa, para a construção de uma educação melhor, é
imprescindível a garantia da qualidade de ensino. É preciso repensar a organização e
a gestão, através de uma democratização da escola por meio de seus atores, para
que possam ter mais autonomia para auxiliar a definir processos de funcionamento e
se responsabilizar com o cumprimento de metas de aprendizagem (LÜCK, 2009).
O reconhecimento da educação de qualidade como direito do cidadão brasileiro,
está no Artigo 4, inciso IX, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
9.394, de 1996, que preconiza o dever do Estado com a educação escolar pública
(BRASIL, 1996). Existe uma grande dificuldade em conceituar “qualidade da
educação”. Para Gadotti (2013), o termo qualidade constitui-se como categoria
principal neste tempo globalizado, visto estar, a educação de qualidade, diretamente
associada ao bem viver de todos. Portanto, hoje, ao falar em qualidade na educação
não se pode esquecer-se do processo de globalização e da utilização dos processos
tecnológicos virtuais. Contudo, na atual conjuntura educacional, o nível da qualidade
escolar está sendo mensurado pela lógica da competição do mercado, através de
resultados dos educandos em avaliações de larga escala. Diante disto, a criação do
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação), resultado do produto entre o
desempenho, média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, e do
rendimento escolar, baseado na taxa de aprovação, em determinada etapa (série/ano)
dos alunos da unidade - pode ser considerado o principal indicador de qualidade. O
teto da nota, seis, decorre de uma pesquisa mundial realizada pelos países
pertencentes a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico) (INEP, 2015). A partir do resultado de tais avaliações, o MEC (Ministério
da Educação e Cultura) passa a oferecer apoio financeiro e técnico para os municípios
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que não atingem a meta. Para isso, foram traçadas metas de desempenho bianuais
para as escolas, que deverão alcançar a nota seis, preconizada pela OCDE, em 2022.
O IDEB passou a ser o padrão de qualidade que todos os entes federados devem
alcançar (INEP, 2015). No entanto, para a gestão escolar, o grande desafio é redefinir
a qualidade das instituições, ultrapassando as bases do IDEB, em que somente as
avaliações de Português, Matemática e Ciências (a partir de 2013) definem o grau de
qualidade da escola. Oliveira (2009) destaca que melhorar a Educação Básica é
compromisso de todos e só é possível quando há o envolvimento de toda a sociedade.
A partir da década de 1990, as políticas educacionais têm dado ênfase a um
compromisso social para com a melhoria da Educação Básica, incluindo a
responsabilidade da família e dos indivíduos.
Todo esse debate sobre a qualidade da educação, hoje em dia, como
mencionado, deve levar em conta as novas tecnologias educacionais. Nesse contexto,
o ciberespaço rompeu com a ideia de tempo e espaço de aprendizagem, levando
muitos educadores a se questionarem sobre o futuro de sua profissão, perplexos
frente às constantes mudanças na sociedade e aos avanços das TIC. Desta forma,
para além da escola, o espaço de aprendizagem pode ser qualquer outro. Na
realidade, o espaço do conhecimento está disponível num dispositivo tecnológico.
A sociedade atual está em busca constante de conhecimento. Diante disso, a
escola, o professor, a gestão escolar mudam de papel, passando a:
“ […] ensinar a pensar; saber comunicar-se; saber pesquisar; ter raciocínio lógico; fazer
sínteses e elaborações teóricas; saber organizar o seu próprio trabalho; ter disciplina
para o trabalho; ser independente e autônomo; saber articular o conhecimento com a
prática; ser aprendiz e autônomo e a distância” (Gadotti, 2005, p. 44).

É neste contexto que o educador precisa transformar-se em um mediador de
conhecimento, ser curioso, buscar, constantemente, os significados e sentidos para
sua práxis, deixando de ser o centro para tornar-se um mediador do conhecimento e
da aprendizagem (Gadotti, 2005).
Com as TIC é possível criar novas possibilidades no campo da educação, para
que os estudantes possam se relacionar com os conhecimentos e aprender. A
tecnologia não é um simples recurso novo na sala de aula, mas um instrumento que
transcende os espaços físicos. Essa dinâmica e as complexas estruturações das
redes expõem todos como atores do “momento educacional em conexão, aprendendo
juntos, discutindo em igualdade de condições, e isso é revolucionário” (Kenski, 2011,
p. 47).
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Segundo Kenski (2015), a respeito do uso da internet na sala de aula, há muito a
ser feito. Contudo, é preciso que o Sistema Nacional de Educação planeje, para
oferecer as condições necessárias, a fim de que o conhecimento se dissemine na
internet.
4. AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E O PLANO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO BRASIL
Objetivando articular o Sistema Nacional de Educação, descrito no art.º 214 da
Constituição Federal de 1988, o PNE (2014-2024), foi aprovado pela Lei No. 13.005 de
25 de Junho de 2014, fruto de uma construção histórica e articulada que busca a
garantia do direito à educação a todos os indivíduos do território brasileiro, garantindo,
principalmente, a melhoria da qualidade de ensino e a promoção humanística,
científica e tecnológica de País (BRASIL, 2014). Este plano, no entanto, não destaca o
uso da internet em sala de aula, o que parece demonstrar que não se considera
prioridade que os recursos tecnológicos se disseminem na escola.
Com 20 metas para os próximos dez anos, o PNE pretende que os mais de 5500
municípios brasileiros as atinjam. E, quem sabe, em algum dos projetos municipais ou
estaduais, pode ser que se viabilize o uso mais intensivo da internet, conforme a
realidade de cada região. Para cobrir essa lacuna, Kenski (2015) sugere que o uso da
internet seja viabilizado a partir da terceira meta do PNE, que trata do direito à
educação através da universalização do Ensino Médio no Brasil. Ele destaca ainda
que, num país com a extensão do Brasil, “é um grande desperdício ignorar o potencial
educacional das redes para garantir o que está previsto na lei” (Kenski, 2015, p.141142).
Como visto anteriormente, nas metas do PNE as tecnologias não aparecem de
forma clara. A análise de conteúdos referentes às implicações do uso das TIC, em
especial as redes de computadores na Educação Básica, permite identificar as
seguintes citações das palavras: eletrônico, informática, internet, redes, tecnologia e
tecnológica, conforme mostra a Tabela 1:

TERMO

OCORRÊNCIA

METAS E ESTRATÉGIAS

Eletrônico

03

15.4; 16.4; 20.4

Informática

02

6.3; 14.8
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Internet

02

Art.º 5. §1 Item I e 7.20

TERMO

OCORRÊNCIA

METAS E ESTRATÉGIAS

54 Ocorrências, sendo
Redes

somente

03 7.15; 7.20; 12.21

relacionadas às TIC
Tecnologia

17

Tecnológica 09

2.6; 3.1; 4.6; 4.10; 5.3; 5.4; 5.6; 7.12; 7.13;
7.15; 8.1; 9.11; 9.12; 10.6; 12.21; 14.4 e 15.6
Art.º 2, item VII; 3.14; 9.11; 11.1; 11.11; 12.2;
12.14; 14.11; 14; 13

Tabela 1: Termos utilizados em relação às TIC no PNE.
Fonte: a autora (2016)
A análise das 14 metas e 36 estratégias identificadas revelam alguns eixos das
TIC que surgem através do programa nacional de ampliação e reestruturação das
escolas públicas, o que assegura a obtenção de equipamentos e laboratórios para o
Ensino Médio. São eles: universalizar, em 5 anos, o acesso à rede mundial de
computadores em banda larga de alta velocidade; a urgência de triplicar, em 10 anos,
a relação computador/aluno nas instituições da rede pública de Educação Básica; o
provimento de equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização
pedagógica a todas as escolas públicas da Educação Básica e a universalização das
bibliotecas nas instituições escolares, com acesso a redes digitais de computadores,
incluindo a internet.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurou-se evidenciar, neste trabalho, aspectos dos impactos da globalização na
educação brasileira e suas implicações para a educação em uma sociedade em rede.
Fez-se uma retrospectiva das políticas educacionais, a fim de avaliar a qualidade da
educação e a urgência do uso das TIC para todos os atores da escola, além de
algumas considerações sobre as relações estabelecidas entre o globalismo virtual e a
educação com a utilização das tecnologias digitais, entendidas como uma ruptura
paradigmática. Buscou-se esclarecer como se caracteriza o globalismo virtual e em
que medida a sua presença e uso são fundamentais nos processos de ensinoaprendizagem, na perspectiva de ampliação da qualidade emancipadora de uma
instituição escolar; qual o papel das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
na qualidade da educação de um país, como o Brasil, com muitas desigualdades
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quanto à distribuição de renda e acesso ao direito à educação e, por fim, como as TIC
figuram no Plano Nacional de Educação do Brasil (PNE).
Uma nova direção está sendo tomada para construir uma educação de qualidade
na sociedade em rede. Isso exige mudanças estruturais e pedagógicas nas escolas,
tais mudanças devem ir muito além dos ambientes, dos espaços e tempos de ensinoaprendizagem da escola tradicional. A filosofia e o projeto pedagógico da escola
devem apoiar-se nas possibilidades das novas tecnologias de informação e
comunicação, integrando educandos e educadores por meio da computação em
nuvem, com a disponibilização de materiais, tarefas, vídeos em tempo real, para que
se concretize um ensino crítico, atual e transformador, ou seja, efetivamente de
qualidade.
Constatou-se que a globalização, em seu estágio atual, só foi possível a partir da
inclusão de tecnologias digitais, e essas nem sempre estão disponíveis a todas as
pessoas. A escola representa um lugar para formação dos indivíduos e deve
possibilitar a melhoria da qualidade de suas vidas. O papel do globalismo virtual na
educação é possibilitar que o professor utilize dos recursos tecnológicos para garantir
uma melhor qualidade na aprendizagem dos educandos. Nesse sentindo, a análise
desse trabalho sobre o PNE, com foco nas TIC para a Educação Básica, aponta para
o fato de que, embora existam políticas de estratégias de investimento na
infraestrutura tecnológica nas escolas, seu enfoque está nos recursos multimídias e
tecnologias pedagógicas e outras formas que não estão claramente descritas. Frente a
isso

tudo,

algumas

realidades

permanecerão

como

estão

e

outras

terão

transformações inevitáveis.
A educação brasileira, portanto, está diante de vários desafios com relação às
TIC, especialmente no que diz respeito à internet, tanto físicos, ou seja, que envolvem
velocidade da conexão, disponibilidade de rede, equipamentos adequados, quanto de
informação: garantia de bom uso, professores capacitados para atuarem nesses
espaços escolares e virtuais, de forma a alcançar um mundo acessível a todos.
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Resumo:

Neste artigo, temos o propósito de apresentar reflexões que
emergiram acerca de quatro ações de formação continuada
realizadas pelo projeto Mapeamento das tecnologias da
informação nas aulas de Matemática do Estado de São
Paulo, em parceria com as Diretorias de Ensino das cidades
de Bauru, Limeira, Registro e São José do Rio Preto, todas
pertencentes ao Estado de São Paulo, Brasil. Observamos
que em todas as ações, a colaboração se fez presente tanto
na fase de planejamento quanto na de desenvolvimento.
Outro aspecto que destacamos foi que cada ação, embora
com a mesma forma de planejamento, tomou rumos distintos,
sendo moldadas conforme demandas trazidas pelos
professores e conforme interesses e objetivos dos
pesquisadores envolvidos na realização de cada uma delas.
Por fim, defendemos a necessidade de mais ações de
formação continuada, desde que sejam flexíveis o bastante
para atender aos distintos contextos dos professores.

Palavras-chave:

GeoGebra, colaboração, ensino da matemática.

Abstract:

In this article, we have the purpose of presenting reflections
that emerged about four continuing education actions carried
out by the project Mapping of information technology in
Mathematics classes of State of Sao Paulo, in partnership
with the Education Board of the cities of Bauru, Limeira,
Registro and Sao Jose do Rio Preto, all belonging to the
State of Sao Paulo, Brazil. We note that in all actions, the
collaboration was present both in the planning phase, and in
the development phase. Another aspect we highlighted was
that each action, although with the same form of planning,
took different directions, being molded according to the
demands brought by teachers and according to the interests
and objectives of the researchers involved in the realization
of each one of them. Finally, we defend the need for more
actions of continuing education, since they are flexible
enough to meet the different contexts of the teachers.

Keywords:

GeoGebra, collaboration, mathematics teaching.

1

O presente trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro
voltado para a formação de recursos humanos.
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1. INTRODUÇÃO
Nesse artigo, temos o propósito de discutir iniciativas de ações de formação continuada
de professores dentro do projeto Mapeamento do uso das tecnologias de informação
nas aulas de Matemática do Estado de São Paulo ‐ Projeto de pesquisa aprovado sob
número 16429, Edital 049/2012/CAPES/INEP/OBEDUC – Observatório da Educação
(http://www.capes.gov.br/educacao-basica/observatorio-da-educacao acesso em 22.02.16),
a fim de apresentar reflexões que emergiram de tais ações. Elas se concretizaram a partir
do desenvolvimento de quatro cursos de formação continuada, que aconteceram nos anos
de 2014 e 2015.
E são fruto do objetivo específico do projeto Mapeamento, que é fomentar o uso das
tecnologias digitais nas aulas de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental
(alunos com idades entre 11 e 17 anos) de escolas estaduais públicas do Estado de São
Paulo, Brasil. Esse projeto abrange distintas regiões do Estado de São Paulo, que estão no
entorno das cidades de Bauru, Guaratinguetá, Limeira, Presidente Prudente, Registro e São
José do Rio Preto.
Vale destacar ainda que o projeto Mapeamento conta com a participação de
colaboradores que atuam em distintos contextos: bolsistas de iniciação científica, mestrado
e doutorado, professores universitários lotados em diferentes campi da UNESP e
professores de Matemática que atuam na rede pública estadual paulista de ensino.
Diante do exposto, neste trabalho, discutiremos as iniciativas que aconteceram em
parceria com as Diretorias de Ensino (DE) de Bauru, Limeira, Registro e São José do Rio
Preto. Destacamos ainda que os cursos de formação continuada que realizamos abordaram
atividades matemáticas com o software GeoGebra, uma vez que ele faz parte do pacote de
softwares disponibilizados nos laboratórios de informática das escolas estaduais públicas
paulistas,

que

são

regidos

pelo

Programa

Governamental

Acessa

Escola

(http://www.educacao.sp.gov.br/acessa-escola). Tal programa tem o propósito de promover
a inclusão digital na comunidade escolar.
Além disso, concordamos com Osta (1998) que os softwares de geometria dinâmica
possibilitam explorações de figuras geométricas que, dificilmente poderiam ser exploradas
sem esse recurso, ou demandaria mais esforço para isso. Nesse sentido, corroboramos
Souto (2013), de que o GeoGebra propicia o desenvolvimento de abordagens
experimentais, que contribuem para a criação de conjecturas, bem como para a
consequente validação ou refutação delas.
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Desse modo, optamos por trabalhar somente com esse software, para que os
professores pudessem ter a oportunidade de avaliar o seu potencial, tendo em mente a
aprendizagem de seus alunos.
Portanto, neste artigo, discorremos nos quatro próximos tópicos acerca de cada ação
realizada, e por fim, apresentamos percepções e expectativas emergentes destas
iniciativas.

1.1

O curso realizado em parceria com a DE de Bauru
No primeiro semestre de 2014, surgiu a oportunidade da realização da primeira

iniciativa de formação continuada dentro do projeto Mapeamento. Tal iniciativa se refere ao
curso de extensão universitária Currículo no ensino fundamental II e atividades
matemáticas com softwares: articulações possíveis. Duas perspectivas teóricas
nortearam o planejamento desse curso: a noção de colaboração de Gama e Fiorentini
(2009) e a concepção de uso das tecnologias digitais de acordo com Rosa, Pazuch e Vanini
(2012, p. 91), que argumentam sobre um uso não mecânico, mas sim como “meios que
participam ou devem participar efetivamente da produção do conhecimento matemático”.
Assim, o planejamento do curso aconteceu ao longo de reuniões virtuais semanais
realizadas

na

sala

virtual

do

Adobe

connect

(http://salavirtual.ead.unesp.br/system/login?domain=salavirtual.ead.unesp.br&next=%2Fad

min%3Fdomain%3Dsalavirtual.ead.unesp.br&set-lang=pt-br Acesso em 11.02.2016), e
contou com o apoio dos colaboradores do projeto Mapeamento.
O objetivo do curso foi de:
“Abordar o manuseio do software de matemática dinâmica GeoGebra [...] ainda instigar
os professores a refletirem em grupos acerca das potencialidades e limitações de
atividades matemáticas com este software, com o intuito de que eles fizessem
adaptações das mesmas, para contemplar suas respectivas salas de aula” (Javaroni &
Zampieri, 2015, p. 1010).

A carga horária total foi de 40 horas, sendo 32 presenciais e 8 a distância, por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. A equipe proponente foi composta por cinco
colaboradoras do projeto, sendo três delas autoras desse artigo. Os dados produzidos no
curso compõem a pesquisa de doutorado da segunda autora, que por sua vez, segue uma
abordagem metodológica qualitativa, e tem o propósito de investigar como a colaboração e
a comunicação potencializam a reorganização do pensamento entre os professores
cursistas.
Segundo Javaroni e Zampieri (2015), a dinâmica do curso foi flexível o bastante para
que atendesse, prioritariamente, a demanda trazida pelos professores que, a partir de suas
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observações no decorrer de suas práticas em sala de aula, levavam as dificuldades de
aprendizagem apresentada pelo seus respectivos alunos. As autoras destacam que a
colaboração permeou tanto a fase de planejamento quanto o de desenvolvimento do curso.
Mais especificamente, elas destacam quatro dimensões de colaboração, sendo elas: entre
os colaboradores ao longo da fase de planejamento; entre os membros da equipe
proponente; entre os professores cursistas e a equipe proponente; e entre os próprios
professores cursistas.
Na primeira dimensão, as autoras destacam a seriedade e comprometimento entre
todos os colaboradores para criar e procurar atividades com GeoGebra, e ainda pensar em
propostas que embasassem a dinâmica do curso. Já em relação à segunda, elas destacam
que a equipe proponente, além de estar sempre unida pensando na criação e na dinâmica
do curso, na fase de desenvolvimento, esteve ainda mais alinhada, pois os membros que a
compunham selecionavam as atividades e depois de cada encontro debatiam as situações
que lá ocorriam e trocavam e-mails ao longo da semana, para a preparação do encontro
seguinte. E mesmo durante os encontros, os membros da equipe sempre se ajudavam,
dividindo as tarefas com o intuito de atender aos professores cursistas prontamente, em
caso de eventuais dúvidas, e também na filmagem e anotações em diários de campo, para
colaborar na produção de dados da pesquisa de doutorado a que nos referimos
anteriormente.
Na terceira dimensão de colaboração, Javaroni e Zampieri (2015) destacam o
entrosamento entre os professores cursistas e a equipe proponente. Enquanto os membros
da equipe se empenhavam em atender as demandas trazidas pelos professores e atendêlos sempre que solicitavam, o inverso também acontecia, pois eles apontavam críticas e
sugestões acerca de cada atividade, tendo em mente seus respectivos contextos, o que
acabava contribuindo significativamente para a equipe proponente aprimorar os roteiros das
atividades a cada encontro realizado, e também para o planejamento de outros cursos
vinculados ao projeto.
A quarta dimensão de colaboração foi evidenciada pelas autoras em relação aos
próprios professores cursistas. Enquanto estavam resolvendo as atividades, buscavam
discutir entre seus pares e sanar eventuais dúvidas entre si. Já nos momentos de debate
acerca

de

cada

atividade,

as

sugestões

que

mencionavam

contribuíam

ou

complementavam sugestões de outros colegas, e possibilitava a ocorrência de debates que
traziam à tona tanto as distintas dificuldades de aprendizagem de seus alunos, quanto o
estudo mais aprofundado acerca do GeoGebra.
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1.2 O curso realizado em parceria com a DE de Limeira
Nos meses de maio e junho do ano de 2015, foi oferecido na Diretoria de Ensino de
Limeira, como mais uma iniciativa de formação continuada no âmbito do projeto
Mapeamento, o curso de extensão universitária Raciocínio Proporcional: atividades com
o GeoGebra integrando aritmética, geometria e álgebra. De acordo com Faria et al.
(2015), a demanda do curso surgiu a partir dos resultados de pesquisas vinculadas ao
projeto Mapeamento naquela região (Chinellato, 2014), o qual levantou a necessidade para
o oferecimento de cursos de formação continuada para professores que ensinam
Matemática com a temática do uso de tecnologias digitais.
Assim como o anterior, o curso também é cenário de uma pesquisa de doutorado e,
também teve em seu planejamento o auxílio de outros colaboradores do projeto
Mapeamento, através de reuniões online com apresentações e discussões de alguns
aspectos das atividades que seriam aplicadas no curso. Os professores responsáveis pela
realização dos encontros presenciais e pelas dúvidas virtuais foi a própria aluna de
doutorado Rejane Faria e o professor colaborador da rede Tiago Chinellato, além disso,
tiveram como apoio o aluno de Iniciação Científica Fábio Ferreira da Silva, atuando como
monitor na realização das atividades e dando um suporte técnico.
A temática desse curso seguiu as ideias de Van de Walle (2009), que propõe que o
trabalho com conteúdos matemáticos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental se
concentre no desenvolvimento e exploração do Raciocínio Proporcional. Esse autor ressalta
aos professores sobre a importância de ter clareza acerca dos elementos que constituem
razão e proporção e o contexto em que esses conceitos surgem. Assim, o objetivo do curso
foi de discutir atividades investigativas, elaboradas pela aluna de doutorado tendo em vista
ao currículo oficial do estado de São Paulo, as quais envolviam os conceitos inerentes ao
Raciocínio Proporcional (Faria et al., 2015). Assim, totalizando uma carga horária de 32
horas, o curso dividiu-se em seis encontros presenciais semanais, além de contar com
atividades e encontros virtuais semanais pela rede social facebook.
Diferente do curso relatado anteriormente, Faria et al. (2015) contou apenas com uma
sala de aula comum e com notebooks que os próprios professores levavam ou o que ela
conseguia disponibilizar eram:
Equipamentos eletrônicos e de informática de fácil mobilidade que temos acesso. Tais
equipamentos pertencem ao Laboratório de Informática e Educação Matemática
(LIEM), sede do grupo de pesquisa que fazemos parte, o Grupo de Pesquisa em
Informática, outras Mídias e Educação Matemática (GPIMEM), da UNESP de Rio
Claro. Exemplos desses equipamentos são: projetor multimídia, notebooks, filmadoras
e réguas de extensão de energia (FARIA et al., 2015).
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Diante de todo o desenvolvimento do curso, e visando aprimorar cursos futuros, ao final
do último encontro, os cursistas foram convidados a responder um questionário que
consistia numa avaliação do que foi realizado nos encontros. As categorias analisadas
foram as próprias perguntas do questionário. Assim, na primeira categoria, os autores
relatam que os professores destacaram que o curso contribuiu significativamente para
aproximá-los do computador, e que ainda argumentaram sobre a importância de se
desenvolver atividades com softwares, em particular com o GeoGebra. Outro ponto
destacado por Faria et al. (2015) foi sobre uma reclamação de que alguns professores
relatavam (desabafos) sobre sua realidade escolar e que desfocavam a discussão. Os
autores concordam que realmente deve-se atentar ao tempo que se gasta com esses
relatos, mas em contrapartida, destacam que foram momentos importantes para os próprios
cursistas, que puderam dividir suas angústias com seus colegas de mesma área.
Na segunda categoria, os professores cursistas comentaram sobre a experiência das
atividades online, pois foi o momento em que precisavam trabalhar com o software sozinhos
e assim serviram para praticar as habilidades desenvolvidas nos encontros presenciais.
Foram designadas também algumas tarefas a distância aos professores, que segundo os
autores, se referia à realização de construções no GeoGebra de acordo com os roteiros
fornecidos, e que relatassem questões relevantes acerca de tais atividades, descrevendo a
coerência ou não das abordagens para que os objetivos enunciados fossem cumpridos.
Essas atividades deveriam ser enviadas pelo facebook, por e-mail, ou por whatsapp.
Já na terceira categoria, foi questionada a “relação das atividades propostas com a
realidade dos professores, verificando assim se o curso atendeu as expectativas” (Faria et
al., 2015) e nela houve dois destaques, o primeiro sobre o software e o ensino da
Matemática, o tipo de abordagem que ele proporciona para a sala de aula, e, o segundo
tema emergente, que conforme os autores, foi comentado por vários cursistas, foi sobre as
dificuldades encontradas com os laboratórios de informática, os quais apontaram a falta de
estrutura e número insuficiente de computadores, realidades encontradas não apenas no
relato destes professores dessa DE especificamente, mas também em outras, conforme já
abordados em Andrade; Baldoni e Javaroni (2014) e Baldoni; Andrade e Javaroni (2014) da
DE de Bauru.
A quarta categoria focou no uso do software GeoGebra, e segundo Faria et al. (2015),
dos 16 professores que responderam, seis já o conheciam e foi visto que o curso
proporcionou aprofundar seus conhecimentos além de conhecer ferramentas novas. Os
outros dez que nunca tiveram algum contato com ele ressaltaram a confiança e o interesse
em utilizar as propostas das atividades trabalhadas no curso, com a ressalva de alguns que
ainda gostariam de estudar mais sobre o software antes de levá-lo a sala de aula.
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Já a quinta categoria questionou os cursistas sobre a opinião deles com relação as
tecnologias digitais e as aulas de Matemática e se farão o uso do software. Apesar de
muitos deles afirmarem que irão utilizar e acreditarem ser relevante para a sala de aula, foi
relembrado por alguns professores os problemas técnicos que podem impedir essa
utilização. Por fim, a última categoria pediu que trouxessem críticas e sugestões a respeito
do curso, e muitos deles pediram que fossem recorrentes mais propostas de cursos desse
modelo, com o tema sobre tecnologias na escola, talvez com outros softwares (Faria et al,
2015).

1.3 O curso realizado em parceria com a DE de Registro
No ano de 2015, também nos meses de maio e junho, foi proposto na Diretoria de
Ensino de Registro o curso intitulado GeoGebra e Matemática: o currículo em
movimento, de forma semipresencial, com uma carga horária de 40 horas, 30 horas
presenciais e 10 horas a distância, e procurou “atender às demandas sugeridas pelos
professores, bem como conteúdo e aspectos constantes na sua prática cotidiana e vivência
com o Caderno do Aluno, parte do currículo oficial vigente no Estado de São Paulo” (Castro,
Baraldi & Javaroni, 2015).
Sendo um curso integrante do projeto Mapeamento, também teve em seu planejamento
colaboradores participantes do projeto. A proposta levou em consideração que as
tecnologias digitais devem se integrar aos demais saberes docentes, facilitando a
aprendizagem, conforme defende Valente (2003). Além disso, o curso também foi cenário
de uma pesquisa de doutorado. Dentre seus objetivos específicos, segundo Castro, Baraldi
e Javaroni (2015) estão englobadas a apresentação e a discussão de possibilidades do uso
do software GeoGebra nas aulas de Matemática; a averiguação das dificuldades dos
professores com o software; a promoção da discussão sobre a prática do professor; a
identificação de ações que podem favorecer o uso das tecnologias digitais no processo de
ensino e aprendizagem de matemática; e a partir da experimentação e da vivência, delinear
aspectos de forma que se implemente um currículo digital para o ensino de Matemática.
A dinâmica dos primeiros cinco encontros foi voltada para a exploração das sequências
didáticas e atividades, as quais compuseram um kit, que foi entregue no primeiro dia,
contendo, além disso, um tutorial do GeoGebra. Tais atividades foram adaptadas para se
fazer o uso integrado do software, a partir de exercícios do caderno do aluno, pertencente
ao material didático da rede estadual de São Paulo. Assim como nos cursos anteriores, num
primeiro momento os professores faziam a atividade para num segundo momento
discutirem sobre suas potencialidades e refletirem quais eram “os desafios e a
possibilidades ao aplicar tais atividades com alunos” (Castro; Baraldi & Javaroni, 2015) e
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nessa perspectiva, a aluna de doutorado como professora responsável buscou, se
embasando nesse processo reflexivo do pensar-com-a-tecnologia de Rosa, Pazuch, Vanini
(2012), que os professores desenvolvessem o próprio material.
O último encontro foi marcado pela apresentação das atividades elaboradas pelos
professores cursistas. De acordo com Castro, Baraldi e Javaroni (2015), os relatos de
insegurança sobre o uso da tecnologia em sala de aula tiveram seu lugar nas discussões e
serviram para mostrar que a formação continuada é o lugar para esse tipo de discussão e
para apontar novos caminhos, quebrar paradigmas e iluminar a zona de risco dos
professores. As autoras ainda destacaram que os momentos de discussão aberta e franca,
além dos memoriais que os cursistas teceram durante o curso, possibilitaram o melhor
entendimento das concepções desses professores sobre o currículo “da era lápis e papel
para o currículo da era digital” (Castro, Baraldi & Javaroni, 2015, p.4).
Além disso, o curso também contou com discussões em um grupo fechado na rede
social facebook, onde ocorreu a etapa virtual e, portanto, permitiu que continuassem e
aprofundassem discussões que ocorreram em momentos presenciais. Também permitiu
sanar eventuais dúvidas e discutir sobre atividades elaboradas durante a formação.
Sobre a experiência de participar desse tipo de formação, as autoras relatam que:
Durante a formação, observou que, ao deparar com uma atividade, para adaptá-la
para seus alunos, o professor está mais preso na resolução da atividade por meio da
tecnologia do que repensar nos seus objetivos, ampliando as possibilidades para a
aprendizagem. Assim, o professor não quer pensar em como adaptar uma atividade
poara o currículo digital, mas sim resolvê-la com o suporte da tecnologia. (CASTRO;
BARALDI; JAVARONI, 2015, p. 4)

Por fim, as autoras defendem que para o uso de tecnologias digitais é essencial que
exista um currículo claro e compatível com as novas formas e metodologias de ensino.
Além disso, que os professores estejam aptos para um uso crítico, adequado e integrado a
elas, e para isso, são necessários cursos de formação continuada que levem ao professor
formas dinâmicas e investigativas de abordar a Matemática.

1.4 O curso realizado em parceria com a DE de São José do Rio Preto
A última iniciativa promovida no ano de 2015 foi planejada em função dos resultados de
uma pesquisa anterior do projeto Mapeamento (Freitas, 2014), o qual identificou que na
cidade de São José do Rio Preto haviam poucos professores de Matemática que afirmavam
utilizar as tecnologias digitais em suas aulas. E desse modo, o curso proposto para esta
região, que teve como título Algumas Possibilidades das Tecnologias Digitais em
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Geometria no Ensino Fundamental II, contou com uma duração de 30 horas, na
modalidade semipresencial, sendo 20 horas presenciais e 10 horas à distância.
Em seu objetivo, o curso teve como intuito incentivar o uso das tecnologias digitais nas
práticas de professores de Matemática, os quais atuam nos anos finais do Ensino
Fundamental na rede estadual pública de São Paulo, vinculados à DE de São José do Rio
Preto. A proposta está baseada na ideia de que os softwares de geometria dinâmica
contribuem para o processo de ensino e aprendizagem da matemática, uma vez que o
aluno é instigado a participar ativamente desse processo, conforme defende Passos (2004).
Desse modo, (Braga, 2015, p. 4) considera essencial que os professores vivenciem
possibilidades metodológicas com as tecnologias. Além disso, propôs-se a “fomentar
discussões sobre o uso de TD e o processo de elaboração de um plano de aula”.
O curso é cenário de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento, logo, foi
planejado pela respectiva mestranda e alguns colaboradores do Mapeamento e teve suas
atividades apresentadas, discutidas e revisadas também nas reuniões virtuais do projeto.
Tanto na fase de planejamento, quanto na fase de execução, a mestranda contou com o
apoio de sua orientadora, também colaboradora do projeto, bem como de dois professores
coordenadores de núcleo pedagógico da área de Matemática, e duas alunas de Iniciação
Científica da UNESP de São José do Rio Preto, todos colaboradores do projeto
Mapeamento. No presente momento, a mestranda ainda está trabalhando em sua análise
de dados, e também realizando uma revisão bibliográfica que lhe permita aprofundar tal
análise.

1.5 Impressões e expectativas a partir de tais cursos
Observando os relatos provenientes dessas quatro ações de formação continuada para
professores de Matemática do ensino básico propiciadas pelo projeto Mapeamento,
destacamos a colaboração como sendo um aspecto essencial para a ocorrência de todas,
evidenciada já na fase de planejamento delas, que teve o diferencial de contar com o apoio
dos colaboradores do projeto, por meio de reuniões virtuais para a discussão de dinâmica
dos cursos, apresentações e revisões de propostas de atividades para cada um deles.
Outro aspecto que merece destaque é o rumo que cada curso tomou. Apesar de os
mesmos colaboradores estarem envolvidos ao longo das discussões do planejamento de
todos os cursos, e de que estes foram conduzidos por pesquisadores que tem estudos
similares acerca de concepções teóricas sobre formação de professores, cada um foi
moldado de acordo com o contexto em que aconteceu, ou seja, se aprofundou nas
temáticas que mais se enquadravam em cada situação e os dados provenientes foram
analisados a partir da lente teórica particular de cada pesquisador.
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Mesmo com tais diferenças, os cursos conseguiram obter uma participação ativa dos
professores cursistas na realização e análise crítica das atividades, conforme já ressaltado
nos tópicos anteriores, o que culminou em espaços colaborativos de formação em que os
professores se sentiam suficientemente à vontade para expor suas opiniões, e pensar em
formas de se trabalhar com o GeoGebra em suas aulas de Matemática, de modo que fosse
significativo, em termos de aprendizagem, para seus alunos.
Outro ponto que evidenciamos em comum foi em relação aos seus relatos desabafando
sobre a realidade precária escolar, no que tange à infraestrutura dos laboratórios de
informática. Isso nos preocupa por dois motivos: primeiro, porque interfere diretamente na
prática dos professores, e segundo, porque enquanto pesquisadores, nossas ações pouco
envolvem o diálogo direto com as políticas públicas responsáveis pela equipagem dos
laboratórios, e também foge ao escopo dos objetivos do projeto Mapeamento realizar
qualquer tipo de “cobrança”, pelo menos de forma direta. Entretanto, indiretamente, as
ações realizadas pelo projeto auxiliam modestamente a superar essa realidade.
Argumentamos assim, pois visualizamos o apoio da diretoria a alguns professores para
que estes conseguissem utilizar tais laboratórios, de modo que eles acabaram conseguindo
superar as limitações de infraestrutura e aplicaram as atividades com softwares, conforme
relatos de alguns deles nos últimos encontros de cada curso.
No nosso modo de ver, para vislumbrarmos trabalhos mais significativos em termos de
aprendizagem matemática com softwares, conforme defendem Rosa, Pazuch & Vanini
(2012), em que as abordagens devem ser propostas para potencializar a aprendizagem e
não repetir as mesmas que já são realizadas com lápis e papel, mais ações de formação
continuada devem ser pensadas e oferecidas aos professores, desde que apresentem uma
proposta flexível o bastante para que o objetivo principal de tais ações seja,
primordialmente, atender as demandas trazidas por eles, tendo em vista seus respectivos
contextos de trabalho.
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Resumo:

Este trabalho apresenta resultados preliminares de uma pesquisa
no plano empírico sobre o uso de tecnologias da informação e
comunicação (TIC) nas ações pedagógicas cujos objetivos foram:
identificar práticas de inovação educativa onde as tecnologias
assumem papel relevante no planejamento e execução das aulas
e mapear como os professores fazem uso das tecnologias em seu
trabalho pedagógico. Foram obtidas 30 respostas de jovens
professores, ainda estudantes de licenciaturas ou concluintes do
ensino médio, interessados em seguir a profissão docente, que
participam de um projeto educativo multidisciplinar, obtidas por
meio de um questionário online e registros dos participantes,
retirados de diálogos em um grupo fechado do facebook. Os
resultados preliminares das análises dos dados de natureza
qualitativa, à luz da análise de conteúdo, indicam que o uso de
vários recursos tecnológicos promovem mudanças pedagógicas,
os participantes da pesquisa reconhecem que as TIC atraem a
atenção dos alunos e é um facilitador para o desenvolvimento de
aulas mais interativas e motivacionais.

Palavras-chave:

TIC, Professores em formação, Ensino Médio, Fazer
Pedagógico.

Abstract:

This paper presents preliminary results of a study empirically on
the use of information and communication technologies (TIC) in
educational activities whose objectives were to identify
educational innovation practices where technologies significant
role in the planning and execution of lessons and map as teachers
make use of technology in their pedagogical work. They were
obtained 30 responses of young teachers, even students from
undergraduate or graduates high school, interested in following
the teaching profession, participating in a multidisciplinary
educational project, obtained through an online questionnaire and
records of the participants, drawn from conversations on a closed
facebook group. Preliminary results of the analysis of qualitative
data in the light of the content analysis, indicate that the use of
various technological resources promoting pedagogical changes,
the survey participants recognize that ICT attract the attention of
students and is a facilitator for development more interactive and
motivational classes.

Keywords:

TIC, Teacher Training School, High School, Making Teaching.
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1. INTRODUÇÃO E BREVE REVISÃO DA LITERATURA
A sociedade contemporânea, no atual nível tecnológico contemporâneo, possui a
peculiar característica de colocar em contato o velho com o novo, possibilitando que uma
interligação seja criada, surgindo assim novas formas de ser, fazer, pensar, criar, ensinar, e
até mesmo de aprender. Não que as tecnologias contemporâneas mudem exatamente tudo,
mas elas criam novos meios e métodos para que muitas formas tradicionais se renovem
sem, muitas vezes, perder sua essência, e dessa maneira conseguem que as pessoas e
suas práticas se adaptem às suas transformações e inovações.
No meio desses novos métodos, observa-se que recursos tecnológicos vêm sendo
cada vez mais utilizados em sala de aula tanto em instituições públicas quanto privadas e
em diferentes graus de ensino de todo o Brasil. É crescente o uso de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) em contextos educativos na atualidade. A chegada às
escolas de dispositivos móveis como computadores portáteis, tablets, bem como a
acessibilidade à smartphones, pode ter nessas mídias, novas possibilidades pedagógicas
desenvolvida por professores e a mobilização espontânea dos alunos nesses espaços
interativos,

pode

ser

um

facilitador

do

trabalho

educativo.

Essas

tecnologias

contemporâneas renovaram a maneira tradicional em que as aulas são planejadas e
ministradas, podendo ser estendidas para além das paredes da escola, continuadas em
diálogos, debates e trocas de informações em espaços e grupos das redes sociais como o
Facebook.
Esse fenômeno é observado em um projeto educativo não formal denominado de
Projeto Olimpíadas CEM09 desenvolvido em uma escola de ensino médio, situada em
Ceilândia, uma região administrativa periférica da capital do Brasil. Esse projeto, de
natureza multidisciplinar, tem como objetivos preparar os alunos do ensino médio para as
mais variadas olimpíadas do conhecimento existentes no país, tais como a Olimpíada
Brasileira de Matématica das Escolas Públicas (OBMEP), a Olimpíada Nacional de História
do Brasil (ONHB), a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e a Mostra Brasileira de
Foguete (MOBFOG), para os exames admissionais de ingresso ao ensino superior;
estimular o interesse por todas as áreas do conhecimento e despertar novos talentos.
Porém, o projeto vai além de um simples preparatório, pois devido a sua própria
dinâmica, que começou a ganhar contornos mais definidos em 2011, contribui para o
crescimento pessoal dos alunos, proporcionando novos desafios, tornando-os motivados e
mais responsáveis, pois “alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam o
professor a ajudá-los melhor.” (MORAN, et al., 2000). Assim, a motivação dos alunos do
ensino médio contribuiu para o crescimento do próprio projeto, pois no momento em que
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faltou professores para ensiná-los, eles se organizaram, sob a chefia da coordenadora do
projeto, e começaram a aprender e especializar para ensinar, tornando-se portanto, alunosprofessores, ou como são chamados na escola, os professores olímpicos. Atualmente
quase todos os jovens professores olímpicos são estudantes de licenciaturas da
Universidade de Brasília, a UnB.
Por conseguinte, o professor olímpico supera “o papel de passivo, de escutar, ler,
decorar e de repetidor fiel dos ensinamentos do professor e torna-se criativo, crítico,
pesquisador e atuante, para produzir conhecimento” (Moran, et al.2000). Dessa forma,
esses novos professores com o intuito de passar o conhecimento da melhor forma possível
para os seus alunos, começaram a utilizar tanto os meios tradicionais de ensino, quanto os
meios tecnológicos disponíveis, e muitas vezes, há uma mescla dos dois, durante as
diferentes etapas desse processo de ensino-aprendizagem que vai desde o planejamento
da aula, passando pela propriamente aula dita e no pós-aula.

Assim, ao reformular a

prática educacional transformando os alunos em jovens professores, evidencia-se que:
“o ensino como produção de conhecimento propõe enfaticamente o envolvimento do
aluno no processo educativo. A exigência de tornar o sujeito “cognoscente” valoriza a
reflexão, a ação, a curiosidade, o espírito crítico, o questionamento, e exige reconstruir
a prática educativa proposta em sala de aula” (Moran, et al,2000).

Para Masetto (2009), não se pode pensar no uso das tecnologias de informação e
comunicação isolada ou sozinha. A utilização das TIC no trabalho pedagógico é uma tarefa
que requer um bom planejamento docente, para que as tecnologias possam auxiliar a
prática didática-pedagógica. Segundo Almerich et al. (2004), as competências dos
professores para o uso das TICs estão concebidas em: a) nos conhecimentos que o
professor possui acerca das ferramentas TICs, b) no uso que o professor faz desses
conhecimentos e c) na integração TICs com o currículo. A conduta do professor em relação
ao uso da informática pode ser também um importante fator na utilização do uso das TICs
em seu trabalho docente (Orellana, et al. 2004)
Assim, os objetivos que guiaram essa pesquisa foram identificar práticas de inovação
educativa onde as tecnologias assumem papel relevante no planejamento e execução das
aulas e mapear como os professores fazem uso das tecnologias em seu trabalho
pedagógico.
2. METODOLOGIA
Para a problemática da investigação preliminar, os procedimentos e técnicas
adequados à coleta de dados e análise dos dados enquadram em uma abordagem
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qualitativa. Os métodos adotados para a coleta de dados foram um questionário no Google
Drive e os registros dos participantes no grupo fechado do Facebook, nomeado “Projeto
Matemática Todo Dia e Olimpíadas Cem09”.
O questionário, composto por 25 questões fechadas de múltiplas escolhas e 3 questões
abertas, foi publicado no grupo do Facebook e socializado em grupos do Whatsapp, durante
15 dias. Dentre os 40 professores voluntários que participam do projeto educativo, 30
responderam o questionário. Para o tratamento das questões abertas utilizamos a técnica
da Análise de Conteúdo (Bardin, 2009). Os objetivos principais do uso do questionário
foram: caracterizar os professores olímpicos por idade, identificar quais recursos
tradicionais e tecnológicos são utilizados pelos professores como preparação para planejar
aulas e durante a aula e a importância da participação no projeto olímpico para a sua
formação educativa, pessoal e profissional.
3. RESULTADOS PRELIMINARES
Segundo Manuel Castells (2006), “a sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo
com as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias”.
Assim, buscando enriquecer as aulas, que sua maioria eram quase sempre exclusivamente
expositivas, os professores olímpicos do Projeto Olimpíadas CEM09 passaram a usar
recursos tecnológicos disponíveis no planejamento e execução das aulas para fomentar as
etapas pedagógicas envolvidas em seu processo de ensino-aprendizagem.
Como a pesquisa foi dividida em dois grupos, é importante caracterizar os participantes
para compreender porque e como foram divididos os participantes da presente
investigação. No Grupo 1 enquadram-se os estudantes que já concluíram o ensino médio,
mas que ainda não ingressaram no ensino superior e os estudantes que ainda estão no
ensino médio. Já o Grupo 2 é composto por estudantes do ensino superior, que cursam
licenciaturas. Dos 30 professores olímpicos que responderam o questionário, verificou-se
que 53% dos entrevistados eram do sexo feminino e os outros 47% eram do sexo
masculino. No que diz respeito ao nível de escolaridade, observou-se que 26,6% estão no
Grupo 1, sendo que 16,6% ainda cursam o ensino médio e 10% já possuem o ensino médio
completo. Já no que diz respeito ao Grupo 2, verificou-se que 73,3% estão no ensino
superior cursando licenciaturas de Matemática, Física, Química, Letras, Filosofia.
Quando os participantes da pesquisa foram inquiridos sobre “como você se prepara
pedagogicamente para ministrar aulas?”, evidenciou-se no Grupo 1 que todos os
respondentes usam ao menos um tipo de recurso tecnológico durante o planejamento das
aulas, 71,4% usaram dois recursos tecnológicos e que a maioria, 85,71% dos
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respondentes, mesclavam a leitura de livros/apostilas e a resolução de exercícios, com
leitura de textos da web e vídeo-aulas hospedados no YouTube. Já o que diz as respostas
dessa questão, no Grupo 2, os dados revelaram que 81% dos respondentes usam ao
menos uma ferramenta tecnológica, 61.9% usam ao menos duas tecnologias e 85,95%
mesclam a utilização de recursos tradicionais com os tecnológicos. Os dados foram
calculados considerando que uma pessoa em ambos os grupos optaram por não responder
essa questão. É interessante ressaltar que houveram semelhanças de respostas nos dois
grupos.
Ao longo da durante das aulas do projeto olímpico, tradicionalmente os professores
olímpicos convidam os estudantes para assistirem suas aulas, via rede social Facebook,
conforme Figura 1.

Figura 1. Convite de aula publicado no Facebook.

Em relação às aulas, nota-se que em ambos os grupos, a maioria dos respondentes
planejam

e

potencializam

suas

aulas

expositivas

com

o

uso

de

tecnologias

contemporâneas, como mostra a Figura 2, enriquecendo a aula com imagens, vídeos e
músicas com o uso de programas como o Prezi, PowerPoint e vídeos-aulas hospedadas no
YouTube.
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Figura 2. Gráfico com as ferramentas tecnológicas usadas em sala de aula.

Para os jovens professores, as ferramentas tecnológicas possibilitam estruturar a aula
em tópicos, enriquecer cada slide com imagens, áudios, cores, vídeos, como é demostrado
na Figura 3.

.
Figura 3. Exemplo de slides desenvolvido pelos jovens professores.

Alguns professores que possuem habilidades e dominam técnicas de programação,
optam por criar jogos lúdicos que estimulam a interação dos alunos e maior participação na
aula, como é mostrado na Figura 4.

Figura 4 - Imagem do Jogo “Robótica Lúdica”.
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A figura 4 é um jogo similar ao “Batalha Naval” que trabalha questões de Robótica
Educativa. Os alunos são divididos em pequenos grupos de 3 ou 4 estudantes e devem
responder os questionamentos do jogo. Ao final da aula dos estudantes relataram ao
professor que aprenderam com facilidade os conteúdos “jogados” e compreenderam
diversos temas de Robótica. Na execução das aulas são usados recursos como Datashow
e notebook.
Quando os professores foram questionados se “acreditam que a tecnologia pode
aumentar o interesse do aluno em sala de aula?”, após a organização dos dados e a
codificação de resultados, separamos as respostas dos jovens professores em 3 categorias
(Bardin, 2009):
1) a tecnologia como facilitadora da aprendizagem
“A tecnologia chama a atenção, motiva, facilita o entendimento dos conteúdos e
otimiza o tempo necessário para a compreensão de assuntos complexos.”
Respondente 3
2) a tecnologia que enriquece as aulas
“ O uso de tecnologias permite o enriquecimento da aula e a apresentação de
outras ideias. Os alunos passam a ter acesso a uma quantidade maior de
informação que, se bem trabalhada, pode aumentar sua avaliação crítica.”
Respondente 5
3) a tecnologia dos nativos digitais potencializadora do processo educativo
“A tecnologia pode trazer o mundo que o aluno já tem contato fora da sala de aula
(principalmente games, filmes, música) para dentro da sala de aula, mas num
contexto de aprendizagem. O professor que compreende o mundo dos alunos,
pode planejar aulas voltadas aos interesses dos nativos digitais. Isso potencializa
o processo educativo”. Respondente 20
A existência de momento pós-aula é possibilitado pela rede social Facebook, que
ultrapassando as barreiras físicas da escola, oferece um ambiente virtual em que alunos e
professores compartilham materiais, informações, ideias e tiram dúvidas, ocorrendo assim
um fluxo contínuo de informações, como mostra a Figura 5.
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Figura 5. Imagens de uma aula presencial continuada no Facebook.

A internet possibilitou que grupos presenciais se encontrem em um “mundo virtual”
através da criação
“ [...] de grupos de discussão por meio de chats e fóruns, que possibilitam o acesso
de alunos e professores como usuários do sistema para compartilharem informações
sobre determinados assunto de interesse comum ou até participando do mesmo
projeto, local, nacional ou internacionalmente. Esse processo se amplia com a
possibilidade de dialogar com outros usuário do sistema. A internet possibilita derrubar
muros e fronteiras do conhecimento que se torna disponibilizado para a comunidade
acadêmica.” (Moran, et al., 2000)

A popularização das redes sociais no campo educativo tem propiciado espaços de
interação social, e com planejamento bem elaborado no que se refere à metodologia de
utilização de ferramentas como o Facebook, pode ser um aliado do professor na aplicação
de estratégias pedagógicas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da tecnologia facilita a comunicação e a busca das informações necessárias
para a aprendizagem de alunos e professores. A tecnologia pode tornar-se aliada do
professor como recurso pedagógico sendo importante que os objetivos estejam bem claros
para que a partir daí o professor eleja que tipo de tecnologia poderá ser utilizada em sua
aula. Por meio das diversas tecnologia, professores podem promover boas experiências
potencializando a aprendizagem dos alunos.
Nos resultados preliminares da pesquisa observou-se que os jovens professores
interessam em levar novas técnicas para inovar as ações educativas em sala de aula. As
respostas evidenciaram que os professores olímpicos abriram as portas às novas
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tecnologias durante as aulas do projeto educativo, com o uso de diversos programas a
criação de jogos no Prezi.
Nesta investigação verificamos que o uso de vários recursos tecnológicos e das redes
sociais, promovem mudanças pedagógicas, os professores reconhecem que as TIC atraem
a atenção dos alunos e é um facilitador para o desenvolvimento de aulas mais interativas e
motivacionais.
As novas tecnologias ajudam o fazer pedagógico, contudo é importante que os
professores saibam como utilizá-las, pois elas por si só não garantem o interesse total do
aluno na aula.
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Resumo:

O artigo que se apresenta é um recorte de uma pesquisa de doutorado que
busca subsidiar a passagem do currículo da era lápis e papel para o currículo
da era digital e discute como o professor de matemática tem mobilizado a
utilização das tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem.
Parte do pressuposto que as tecnologias não são a panaceia da educação,
mas que bem usadas podem favorecer uma aprendizagem mais significativa.
Com o objetivo de averiguar os enfrentamentos dos professores em relação
ao uso das tecnologias, adotou-se um estudo de caso, dentro da abordagem
qualitativa, junto dos professores de Matemática da rede estadual de São
Paulo, Brasil, em parceria com o Observatório da Educação e a diretoria
regional de Registro-SP. Os professores envolvidos reconheceram várias
potencialidades das tecnologias, mas revelaram que usá-las de modo
integrado ainda, é um desafio a ser superado. Diante de uma primeira
análise dos dados coletados percebeu-se que um currículo digital prescrito
faz parte dos anseios dos professores que participaram desse estudo. Desse
modo, sem desconsiderar a importância da formação continuada do
professor de matemática, esse estudo passa a focalizar o alcance e as
possibilidades de um currículo prescrito dentro dessa concepção da era
digital.

Palavras-chave:

GeoGebra, TDIC, tecnologias, formação de professores, currículo.

Abstract:

This article is an extract of a doctoral research that seeks to support the
passage of the curriculum was pencil and paper to the curriculum of the
society technology and discusses how the math teacher has mobilized the
use of technology in teaching and learning processes. It assumes that the
technologies are not the cure of education, but that if properly used they could
provide a better meaningful learning. In order to ascertain the teachers of the
fighting against the use of technology, we adopted a case study within the
qualitative approach, together with the mathematics teachers of the state of
São Paulo, Brazil, in partnership with the center for Education and regional
direction of Registo-SP. The teachers involved have recognized several
potential technologies, but revealed that the use of them in an integrated
manner is still a challenge to be overcome. On a first analysis of the data it
was realized that a prescribed digital curriculum is part of the wishes of the
teachers who participated in this study. Thereby, it is necessary to recognize
the importance of continuing education math teacher, but to the same extent,
it takes the scope and possibilities of a prescribed curriculum within this
concept of the digital age.

Keywords:

GeoGebra, TDIC, technology, teacher training, curriculum.
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1. INTRODUÇÃO
O rápido avanço da ciência e da tecnologia tem provocado uma avassaladora
transformação nos modos de se relacionar e de se comunicar dentro da sociedade.
Entretanto, tal avanço destoa das ínfimas alterações no âmbito educacional que urge por
mudanças. As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) são suportes
midiáticos populares com enorme penetração social, baseados no uso da linguagem oral,
escrita e da síntese entre som, imagem e movimento (Kenski, 2007).
Sabe-se que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) são
grandes aliadas nos processos de ensino e aprendizagem da matemática. Primeiro, por ser
um objeto que desperta grande interesse dos alunos e, principalmente, por permitir
abordagens que extrapolam os limites alcançados pelas tecnologias tradicionais (lousa, giz,
canetões, lápis e papel). A inserção das TDIC no ensino da Matemática propicia novas
formas de percepção a determinados conteúdos que não poderiam ser desenvolvidos
apenas com as tradicionais tecnologias. Assim, é possível preparar aulas utilizando
software voltado para a Matemática, tendo em vista que as escolas estão ficando cada vez
mais equipadas para tal fim.
Embora os professores convivam diariamente com as tecnologias, existe ainda certa
insegurança, medo e despreparo quanto ao seu uso efetivo nas suas atividades didáticopedagógicas. Assim, nota-se um desequilíbrio entre os avanços tecnológicos e a formação
de docentes para o uso de tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem de forma
crítica e reflexiva.
Vale ressaltar que as universidades brasileiras foram criadas para atender às
necessidades do país, às quais foram difundidas por todo o território nacional conforme
características locais, tais como desenvolvimento social, cultural, econômico e político. Por
excelência, além da produção e divulgação do conhecimento, cabe à universidade favorecer
a formação de cidadãos. Assim, espera-se que a extensão universitária proporcione alguma
forma de interação entre a universidade e a comunidade, uma espécie de ponte contínua
entre a universidade e os diversos setores da sociedade.
Espera-se ainda que essa ponte funcione como uma “via de mão dupla” em que a
universidade leva conhecimentos e/ou assistência à comunidade, da qual recebe
inspirações e/ou instigações em forma de retroalimentação, tais como suas reais
necessidades, anseios e aspirações. Não diferente, a universidade também, aprende com
os saberes práticos dessas comunidades.
Tendo em vista esses pressupostos, é indiscutível a importância de cursos de formação
docente, bem como a criação de ambientes que proporcionem ao professor uma reflexão e
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aprimoramento da sua prática. Formações são realizadas sobre diversos assuntos, inclusive
no que tange às TDIC e sua utilização, no entanto, nota-se que o elo entre os núcleos de
formação e a comunidade escolar ainda é um desafio. Em outras palavras, muito se sabe
acerca das potencialidades das TDIC para os processos de ensino e de aprendizagem, mas
o seu uso na prática docente ainda é pouco expressivo (Castro, 2011; Chinellato; Javaroni,
2013).
Nesta perspectiva, foi programado, junto aos professores da rede estadual de São
Paulo, vinculados à diretoria de ensino da Região de Registro, um ambiente de formação
contínua, numa perspectiva extensionista, centrado, especialmente, na integração do
software GeoGebra nos processos de ensino e de aprendizagem de conteúdos da
Matemática. Este curso de extensão intitulado “GeoGebra e Matemática: o currículo em
movimento”, constituiu-se como uma das ações do projeto de pesquisa “Mapeamento do
uso de tecnologias da informação nas aulas de Matemática no Estado de São Paulo”,
vinculado ao Programa Observatório da Educação (OBEDUC), da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), também foi cenário de uma
pesquisa de doutorado em andamento, cujos resultados dessa intervenção são
apresentados nesta comunicação científica.
2. OBJETIVOS
Tendo em consideração que as TDIC são ferramentas que podem potencializar os
processos de ensino e de aprendizagem, procura-se incentivar a integração destas
tecnologias, em particular do GeoGebra, nas práticas dos professores cursistas,
envolvendo-os em situações reais em que o GeoGebra pode ser integrado nas aulas de
Matemática. Além disso, este estudo buscou promover discussões e ampliar as
possibilidades de uso do GeoGebra no currículo de Matemática.
De modo geral, além de contribuir com a formação de uma equipe de professores de
matemática, esta investigação buscou refletir como os professores de matemática têm
concebido a passagem do currículo prescrito para lápis e papel para o currículo da era
digital. Assim, teve como desdobramentos os seguintes objetivos mais específicos:
 Verificar atividades prescritas para o lápis e papel e adaptá-las para uma
abordagem pautada no uso do GeoGebra;
 Apresentar atividades concebidas nessa perspectiva da era digital (ensinar e
aprender com a tecnologia) aos professores por meio de oficinas de formação;
 Verificar dificuldades enfrentadas pelos professores de matemática defronte à
concepção de currículo da era digital;
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 Investigar o processo de apropriação, acomodação e produção de significados dos
professores em formação;
 Identificar processos que ocorrem, em termos de recursos humanos e técnicos, e
que precisam ser adotados no sentido de propiciar o uso do GeoGebra no ensino de
matemática;
 Delinear aspectos importantes, a partir da experimentação e vivência prática, para a
implementação de um currículo digital de ensino de matemática.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Partindo da premissa que o estudo buscou refletir acerca de procedimentos,
abordagens ou mecanismos que podem favorecer a integração das TDIC nos processos de
ensino e aprendizagem de matemática pelos professores, esta investigação focalizou
aspectos da prática docente. Para tanto, adotou-se neste estudo a abordagem qualitativa de
pesquisa, seguindo os pressupostos de um estudo de caso, os quais favorecem a
interpretação detalhada e uma melhor compreensão da intervenção que está sendo
analisada.
A pesquisa qualitativa possibilita um conhecimento substancial e holístico do contexto
estudado, de modo que o pesquisador se apropria de compreensões acerca das atitudes e
reações dos sujeitos no contexto em questão. Nas palavras de Ludke e André, tem-se que
“a investigação qualitativa é rica em dados descritivos, é aberta e flexível e foca a realidade
de forma complexa e contextualizada” (1986, p. 18).
Para Ponte (2006), o estudo de caso é uma investigação notavelmente particularística.
Um ensaio que se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe
ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela
de mais essencial e característico e, então, contribuir para a compreensão mais plena
possível do fenômeno focalizado.
Araújo e Borba (2004) acreditam que pesquisa qualitativa deve priorizar procedimentos
descritivos à medida que sua visão de conhecimento, explicitamente admite a interferência
subjetiva, o conhecimento como compreensão que é sempre contingente, negociada e não
é verdade rígida. Desse modo, a pesquisa qualitativa, deve estar sintonizada com
procedimentos, como entrevistas, análises de vídeos e interpretações.
Todas essas características se mostram adequadas ao presente trabalho, uma vez que
a fonte direta dos dados serão os professores, que buscam cursos de formação contínua, e
suas considerações relativas do uso integrado do GeoGebra nos processos de ensino e de
aprendizagem da Matemática. Na perspectiva de Ponte (2006), esta investigação sobre a
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prática, para além dos interesses da comunidade acadêmica, focalizou a comunidade
profissional. Desse modo, buscou aumentar o conhecimento acerca dos problemas
profissionais e contribuir para a solução dos mesmos.
3.1. Etapas do estudo e os sujeitos
Conforme objetivação desse estudo, o levantamento de dados deu-se especialmente
em dois momentos, que podem ser divididos em duas etapas: o preparo das atividades para
formação e a formação em si. Contudo, é importante salientar que essas etapas
funcionaram, apenas, como um escopo organizativo, com vista que os momentos se
entrecruzaram, de modo que muitas ações acontecerem concomitantemente.
3.1.1. Primeira etapa - A elaboração das atividades
Nesta parte do estudo foram levantadas atividades do Caderno do Aluno e do
Professor, material oficial da rede estadual de São Paulo, cuja integração do uso do
GeoGebra no desenvolvimento de conceitos matemáticos pudesse favorecer ou
potencializar o ensino e a aprendizagem da matemática.
Para a consolidação desta etapa contou-se com as reuniões semanais do grupo
OBEDUC. As reuniões virtuais, que ocorrem semanalmente, constituem-se num espaço
colaborativo muito próximo da comunidade de prática1, tendo em consideração que o grupo
conta com múltiplos pesquisadores e atuantes nas diversas áreas da Educação
Matemática, inclusive na Educação Básica.
A partir dessas reuniões foi possível melhorar a qualidade das atividades a serem
aplicadas aos professores, bem como o aprimoramento das abordagens da pesquisa. De
certa forma, a partir dessa comunidade de prática foi feito um estudo piloto não estruturado,
o qual permitiu a reorganização dos questionários, bem como uma melhor estruturação das
atividades,

maximizando

qualitativamente

a

coleta

de

dados

e

melhorando,

consideravelmente, os experimentos de ensino (as atividades).
As expetativas e dificuldades encontradas pelos professores participantes foram
levantadas, proporcionando, assim, a melhoria e a adaptação das atividades inicialmente
propostas. Também, foram descritas as conjeturas que emergiram sobre as atividades e
abordagens propostas no material, o que contribuiu para o aprimoramento dos instrumentos
de coleta durante a formação.
Enfim, nesta etapa, também ocorreu a finalização das atividades, a elaboração das
questões disparadoras da discussão, a simulação de abordagens focadas na pesquisa, a
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.

1

218

elaboração do cronograma e a padronização de confecção dos memoriais de formação.
Ainda nesta fase, foi feita a verificação na literatura disponível, como forma de estruturar as
abordagens e coletas de dados, bem como a organização da documentação (autorização
do professor, por meio de termos de consentimento; documentação do comité de ética,
etc.).
3.1.2. Segunda etapa - O curso “GeoGebra e Matemática: o currículo em movimento”
O curso foi realizado no formato semipresencial e, além de trabalhar as atividades
previamente modeladas, procurou atender às demandas sugeridas pelos professores, bem
como conteúdo e aspectos constantes na sua prática cotidiana e vivência com o Caderno
do Aluno, parte do currículo oficial vigente no Estado de São Paulo.
Foram sujeitos desse estudo, 13 professores de matemática da diretoria de ensino de
Registro/SP, da rede estadual de ensino de São Paulo. Esses professores se inscreveram
para extensão universitária semipresencial, sendo 30 horas presenciais e 10 horas virtuais.
Tais professores foram estimulados a refletir sobre atividades previamente sistematizadas e
discutir a respeito do currículo de matemática na era digital, em especial ao que concerne
no uso do GeoGebra nos processos de ensino e aprendizagem.
Segundo Nóvoa (2013), é importante a criação de uma nova realidade organizacional
no interior das escolas, na qual estejam integrados os professores e os formadores de
professores (universitários). Pensando nisso, a Escola Estadual Professor Ruy Prado de
Mendonça Filho, na cidade de Registro SP, se constituiu no principal lócus de formação.
Conforme programado, ocorreram 6 encontros presenciais, aos sábados por estar fora do
horário de trabalho dos professores envolvidos.
No primeiro encontro, cada professor recebeu um kit contendo o tutorial do GeoGebra,
sequências didáticas e as atividades. De modo geral, os cinco primeiros encontros
presenciais tiveram um enfoque mais voltado para exploração das atividades. Num primeiro
momento, os professores resolveram as atividades em grupo e a formadora assumiu o
papel de mediadora. Num segundo momento, os professores foram envolvidos em
discussões sobre os limites e as potencialidades das atividades apresentadas, sendo
também convidados a refletir sobre os desafios e as possibilidades da aplicação de tais
atividades com alunos.
Desde o primeiro encontro, os professores foram estimulados a pensar em maneiras e
possibilidades de usar o GeoGebra na aula de matemática, tendo como referência o
currículo oficial do Estado de São Paulo, a prática docente da sala de aula e a TDIC como
suporte para o ensino e a aprendizagem. Nessa perspectiva, buscou-se que os professores
desenvolvessem o próprio material em consonância com esse processo reflexivo do pensar-
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com-a-tecnologia (Rosa et al, 2012). Além disso, foi feita uma mediação da pesquisadoraformadora para que os professores fossem ativos na discussão, na produção de seus
próprios conhecimentos e na consolidação do espaço de formação.
Concomitantemente com a etapa presencial, ocorreu a etapa virtual, cujo interface foi
um grupo fechado no facebook. A interação online permitiu aprofundar as discussões que
ocorreram na etapa presencial; discutir as atividades elaboradas durante a formação; tirar
eventuais dúvidas e; discutir outras possibilidades de tecnologias digitais em atividades
matemáticas.
No sexto e último encontro, os professores tiveram oportunidade de apresentar as suas
atividades elaboradas ao longo da formação, que foram devidamente aplicadas com seus
respectivos alunos. No intuito de entender como esse grupo de professores cursistas vem
protagonizando o processo do pensar-com-a-tecnologia, os cursistas foram convidados a
formar grupos menores e discutir as possíveis adaptações a serem feitas numa atividade,
previamente selecionada, para que esta contemplasse os aspectos digitais do currículo,
conforme discutido ao longo do curso. Em seguida, houve uma socialização e discussão,
cujos pontos importantes, convergentes ou não, foram devidamente registrados num
relatório.
Por um lado, a intervenção procurou subsidiar os professores para o uso integrado das
TDIC, em particular o GeoGebra, nos processos de ensino e de aprendizagem da
Matemática. Por outro lado, a partir da prática, buscou entender quais são os desafios para
se estabelecer o currículo da era digital.
3.2. Instrumentos de coleta
Para coleta de dados foram usados os seguintes instrumentos: diário de bordo,
memoriais de formação, gravação audiovisual dos encontros, registro da apresentação das
atividades elaboradas pelos participantes e aplicadas com seus respectivos alunos e
relatório do debate. Por convenção, chamou-se aqui, diário de bordo, a toda e qualquer
anotação feita pela pesquisadora ao longo da formação.
De certa forma, a trajetória profissional e o teor crítico-reflexivo de cada professor
cursista foram dados dessa pesquisa. Assim, os memoriais de formação, como instrumento
de coleta, foram essenciais para captar como o professor conhece a tecnologia e como se
deu esse momento reflexivo de pensar e trabalhar com a tecnologia.
De um modo mais amplo, o memorial de formação constituiu-se no instrumento que
realçou o professor como sujeito construtor da própria história, das práticas individuais e
das relações sociais e interpessoais estabelecidas com outros sujeitos – alunos,
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professores, coordenadores, diretores, funcionários e demais membros da sociedade
escolar ou familiar. Já no que se refere ao teor crítico-reflexivo do memorial, ele se
exacerbou pelo fato de que o professor-cursista foi levado a repensar sua trajetória
profissional e a deter, nos meandros de sua formação, a constituição dos saberes acerca do
uso das TDIC.
Um pequeno relatório espontâneo elaborado no final do curso também, integrou os
instrumentos de coleta, principalmente por se acreditar ser uma maneira de recolher as
concepções mais “puras” do professor cursista, sujeito dessa investigação. Esse relatório foi
solicitado no último momento da formação e, sem qualquer interferência, o professor pôde
escrever as suas primeiras impressões acerca do uso do GeoGebra no ensino da
matemática. Embora tal relatório pareça ingénuo, as poucas linhas escritas foram
riquíssimas para a consolidação dessa pesquisa.
De modo geral, a pesquisa se pautou no diálogo, na construção e reconstrução dos
significados deflagrados nas experiências profissionais, cujos resultados estão aqui
sintetizados.
4. RESULTADOS
Conforme sinalizado anteriormente, as atividades modeladas para formação, de certa
forma, também se constituíram enquanto objeto desse estudo. Deste modo, de entre as
possibilidades relacionadas com as estratégias pedagógicas e o uso integrado das TDIC,
em particular o uso do GeoGebra, nos processos de ensino e de aprendizagem de
matemática, podem-se destacar as seguintes potencialidades:


possibilitar uma aula mais dinâmica, em que o pensamento intuitivo pode mediar o
pensamento algébrico;



favorecer a experimentação e a análise investigativa das construções obtidas;



permitir conjecturar antes de vivenciar uma definição rígida e pouco intuitiva do
teorema;



favorecer a mediação do avanço a níveis mais completos de apreensão figural;



estimular a autonomia do estudante, à medida que o mesmo é convidado a
experimentar e a usar os resultados das conjecturas;



incentivar a obtenção de novos conhecimentos relativos ao tema matemático em
estudo;



permitir uma aproximação do saber proposto (a ensinar) com o efetivamente
realizado (saber ensinado);
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articular, praticamente em tempo real, os diversos registros de representação de um
objeto matemático, favorecendo a formalização conceitual desse objeto pelos
alunos.
No que tange à formação dos professores, a pesquisa confirmou que todos os

professores envolvidos são usuários de algum tipo das TDIC no dia-a-dia. Percebeu-se que
o uso das TDIC enquanto suporte é mais comum que o uso enquanto recursos pedagógicos
e/ou didáticos, ou seja, esses professores usam as tecnologias para preparar uma lista de
exercícios, preencher requerimentos, elaborar textos e avaliações, mas integrá-las nos
processos de ensino e aprendizagem ainda é um desafio.
Ao analisar os memoriais de formação dos professores em formação, observou-se,
entre eles, uma sensação de insegurança em utilizar as TDIC integradas ao
desenvolvimento dos conceitos matemáticos, porque, provavelmente, não o faziam.
Entretanto, muitos deles relataram que ao longo da formação houve um encorajamento para
a utilização do GeoGebra, inclusive, foi possível observar que muitos deles aplicaram
espontaneamente as atividades para os seus alunos, dos quais cinco professores chegaram
a readaptá-las conforme as especificidades de suas turmas. Desse modo, foi possível
constatar que a formação contínua é essencial para mostrar novos caminhos, quebrar
paradigmas, iluminando aquilo que poderia ser uma zona de risco, incentivando-os a deixar
a zona de conforto (Borba; Penteado, 2007).
Constatou-se também, que os professores possuíam uma profunda dificuldade em
elaborar e adaptar atividades para a integração do GeoGebra, mas pouco a pouco essas
dificuldades foram dirimidas ou, na pior das hipóteses, atenuadas. Embora os professores
tenham percebido uma evolução nos conhecimentos referentes às potencialidades da TDIC
e o seu uso nas aulas de matemática, as proposições ainda eram frágeis no que tange ao
desenvolvimento do conceito matemático de modo integrado com o uso do GeoGebra.
A abordagem usada nessa formação buscou oferecer condições para que o professor
pudesse elaborar os seus conhecimentos sobre o GeoGebra e tivesse autonomia para
integrá-los na sua prática na sala de aula, o que, de certa forma, culminou num resultado
bastante positivo. Desta forma, foi possível confirmar que a formação de professores não
deve estar restrita à transmissão de conhecimento sobre a utilização das TDIC. Ou seja, a
formação de professores precisa concatenar-se à prática, ou seja, precisa estar mais
voltada para os anseios e as demandas do cotidiano das salas de aula. Só assim, o
processo estará a serviço do professor, possibilitando o desenvolvimento a partir da prática,
construindo um diálogo crítico-reflexivo e favorecendo a emancipação da autonomia
docente.
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Ao deparar-se com uma atividade para adaptá-la aos seus alunos, o professor está
mais preso na resolução do que nos seus objetivos para a aprendizagem. Assim, o
professor não quer pensar em como adaptá-la ao currículo digital, mas sim resolvê-la com o
suporte da tecnologia. Este ponto é interessante, já que, no limite, teremos uma situação de
subutilização das TDIC. Desta forma, a formação de professores deve oferecer condições
para que o professor possa elaborar o seu conhecimento sobre técnicas computacionais e
ter a capacidade de integrá-las na sua prática didático-pedagógica.
Ficou nítido que os professores envolvidos nesta pesquisa não estão aptos para
protagonizar o currículo digital. Vale salientar que, na prática escolar da rede estadual de
São Paulo, através do livro didático ou dos materiais oficiais da secretaria da educação, tais
como o Caderno do Aluno e do Professor, o currículo ainda, é predominantemente prescrito
sem levar em consideração o uso das TDIC e, quando levam, aparecem apenas como
sugestão, sem diretrizes concretas. Deste modo, é importante considerar que a tarefa de
adaptar atividades prescritas para o lápis e papel seja muito densa para o professor,
conforme a realidade das escolas públicas brasileiras. Daí a necessidade de repensar o
currículo prescrito de modo a que este contemple cada vez mais os aspectos do currículo
da era digital.
O uso da informática requer novas formas e metodologias de ensino que ainda não são
claras para o professor. Assim, juntamente com o desenvolvimento profissional do
professor, é essencial defender a existência de um currículo claro e compatível com as
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, que aponte algumas formas positivas e
concretas de utilizá-las, ressaltando os limites e as potencialidades de seu uso em cada
situação didática ou conteúdo a ser ensinado. Favorece-se, assim, o poder de decisão do
professor em relação às formas adequadas de se utilizar essas tecnologias, bem como o
auxílio para que este possa tirar o máximo proveito de tais recursos.
Por fim, ao interagir com os professores, chamou à atenção, o encantamento que o uso
das mídias digitais proporciona em seus “olhos”. Entretanto, tal encantamento não tem
garantido que esses novos saberes docentes sejam transformados em “fazeres” docentes,
de modo que as TDIC sejam inseridas proficuamente nas práticas didáticas e pedagógicas
com os alunos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O computador e as demais TDIC precisam ser mais que um caderno prático ou um
quadro de giz mais moderno, em que o aluno seria apenas “um virador de páginas”
(Valente, 2003). O GeoGebra, por exemplo, precisa se constituir numa ferramenta
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facilitadora da aprendizagem e para isso, é preciso que haja escolha de recursos,
procedimentos e métodos adequados ao conteúdo a ser ensinado.
No que tange à Cyberformação, Rosa, Pazuch e Vanini (2012) afirmam que a formação
de professores não é algo que se acaba, ou ainda, que o “próprio ‘ser professor’, assim
como seus alunos, não é algo que podemos considerar como possível de conclusão, uma
vez que nos remeteria a uma temporalidade inexprimível em termos cronológicos, no
momento” (p.92).
Tendo em vista que é desejável que os professores estejam aptos para o uso crítico,
adequado e integrado das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, a formação
dos professores de matemática é ainda, um desafio. Entretanto, não se pode creditar
unicamente à formação de professores toda a mudança necessária para o uso profícuo das
tecnologias digitais. Os livros didáticos e o currículo, por exemplo, também devem ser
repensados de modo a contemplar e melhor explorar as tecnologias da era digital.
Por um lado, as TDIC devem se integrar aos demais saberes docentes, ou seja, devem
ser mobilizadas desde a formação inicial do professor. Por outro lado, o currículo prescrito,
em especial aquele que é apresentado ao professor, precisa contemplar essa perspectiva
do currículo digital.
6. AGRADECIMENTOS
Aos pesquisadores e professores vinculados ao Projeto “Mapeamento do uso de
tecnologias da informação nas aulas de Matemática no Estado de São Paulo”. À Diretoria
de Ensino Região de Registro, pelos subsídios e pelas informações fornecidas. Aos
professores participantes do curso, pelo empenho nos encontros e pela mútua
aprendizagem. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
pela bolsa de estudos de Doutorado.
7. REFERÊNCIAS
Araújo, J. L,& Borba, M. C. (2004). Construindo pesquisas coletivamente em Educação
Matemática. In: BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. (Org.). Pesquisa Qualitativa em
Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 25-45.
borba, m. c. & penteado, m. g. (2007). informática e educação matemática. belo
Horizonte: Autêntica.
Castro, A. L. (2011). Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no Ensino de
Funções Quadráticas: Contribuições para compreensão das diferentes
representações. 2011. 172f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) –
Universidade Bandeirante de São Paulo.
CHinellato, T. G. & Javaroni, S. L. (2013). A formação continuada do professor de
matemática no Estado de São Paulo. In: VII Congreso Iberoamericano de Educación

224

Matemática, 2013, Montevideo. Anais VII CIBEM - VII Congreso Iberoamericano de
Educación Matemática, v. 1. p. 1-8.
Ludke, M. & André. M. E. D. A. (1986). Pesquisa em Educação: abordagens
qualitativas. São Paulo: EPU.
Nóvoa, A. (2013). Nada substitui um bom professor: propostas para uma revolução no
campo da formação de professores. In: GATTI, B. A. et al (Org.). Por uma política
nacional de formação de professores. São Paulo: Editora Unesp. p. 199-210
Ponte, J. P. (2006). Estudos de caso em educação matemática. Bolema, 25, 105-132.
Este artigo é uma versão revista e actualizada de um artigo anterior: Ponte, J. P.
(1994). O estudo de caso na investigação em educação matemática. Quadrante,
3(1), pp3-18.
Rosa, M., Pazuch, V., & Vanini, L. (2012) Tecnologias no ensino de Matemática: a
concepção de cyberformação como norteadora do processo educacional. In: XI
Encontro Gaúcho de Educação Matemática, 2012, Lajeado – RS. Anais do XI EGEM,
2012, p. 1 – 17.
Valente, J. A. (org). (2003). Formação de Educadores para o uso da informática na
escola. Campinas: Núcleo de Informática Aplicada à Educação/UNICAMP.

225

154 - O USO DO GEOGEBRA NA EXPLORAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ARCOS DE
CIRCUNFERÊNCIAS: ATIVIDADE INVESTIGATIVA
THE USE OF GEOGEBRA IN THE EXPLORATION OF THE LENGTH OF CIRCUMFERENCES:
INVESTIGATIVE ACTIVITY

Laís Aparecida Romanello 1 , Patrícia Fasseira Andrade 2
1

Universidade Estadual Paulista - UNESP, campus de Rio Claro, Brasil, laisromanello@gmail.com
2
Universidade Estadual Paulista - UNESP, campus de Rio Claro, Brasil,
paty.fasseira@gmail.com

Resumo:

Neste trabalho temos como propósito mostrar como foi feita a elaboração e
aplicação de uma atividade que surgiu da proposta de trabalho de uma
disciplina oferecida no Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemática, na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Unesp, campus de Rio Claro. Nele apresentamos todo o caminho percorrido,
desde o momento de decidir o conteúdo que seria abordado, qual seria o
melhor modo de desenvolver tais conceitos juntamente com um software, até
chegar ao produto final, a atividade. Essa atividade foi então, aplicada para
os próprios alunos da disciplina, de modo a apresentarem suas percepções,
críticas e sugestões sobre nossa proposta. Como a disciplina envolvia
assuntos sobre a utilização da informática no ensino de Matemática, tivemos
a oportunidade de discutir sobre alguns aspectos teóricos dessa utilização
em sala de aula e isso refletiu também, em nosso trabalho final.

Palavras-chave:
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Abstract:

In this work, our purpose is to show the formulation and implementation of an
activity that emerged from the work proposal of a course offered at the
Graduate Program in Mathematics Education at the Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP, campus Rio Claro. We presented
the entire journey, from the moment of deciding the content that would be
addressed, which would be the best way to develop these concepts with the
software, until to reach the final product, the activity. This activity was then
applied to the students of the discipline, in order to present their perceptions,
criticisms and suggestions about our proposal. As the discipline involved
issues concerning the use of technology in teaching mathematics, we had the
opportunity to discuss some theoretical aspects of such use in the classroom
and this also reflected in our final work.
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Digital Technology, software, mathematics, teaching math, geometry.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento e aplicação de uma
atividade elaborada a partir da proposta de trabalho da disciplina “A Utilização da
Informática na Educação Matemática”. Tal disciplina faz parte do Programa de Pósgraduação em Educação Matemática, da Unesp de Rio Claro, em que as duas autoras
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estão matriculadas como alunas regulares, no qual desenvolvem pesquisas de mestrado no
âmbito de Tecnologias Digitais na Educação Matemática, fazendo parte assim do Grupo de
Pesquisa em Informática, e outras Mídias e Educação Matemática (GPIMEM), home-page:
http://www.rc.unesp.br/gpimem.
A disciplina propôs que elaborássemos uma atividade de cunho investigativo ou
explorativo, de modo a trabalhar um conceito matemático dentro de um conteúdo, que
poderia ser desde o Ensino Fundamental, até o Ensino Superior. Essa atividade deveria
permitir que o conceito fosse abordado através da descoberta utilizando um software ou um
aplicativo,

como

propõem

Freire

e

Papert

no

vídeo,

disponível

em

https://www.youtube.com/watch?v=BejbAwuEBGs, de um encontro realizado no Brasil há
20 anos atrás, no qual discutem a utilização das tecnologias na educação.
No meio de tantos conteúdos, optamos por trabalhar com comprimento de arcos de
circunferência. Tal conteúdo foi abordado através de uma atividade de caráter investigativo
utilizando

o

software

GeoGebra

5.0

(disponível

para

download

em

https://www.geogebra.org/), permitindo que a turma, norteados por uma folha de atividade,
explorasse construções de circunferências e arcos de circunferência. Essas explorações
permitiam que, através das questões da atividade e das discussões em dupla, chegassem
em suas próprias conclusões sobre as relações entre os elementos de uma circunferência e
o comprimento de seus arcos.
Na próxima seção, vamos descrever como foi o processo da escolha do conteúdo, do
software GeoGebra e também, da metodologia utilizada. Apresentaremos as ideias iniciais e
suas modificações até a concretização da atividade apresentada.
2. A ESCOLHA DO CONTEÚDO, DO SOFTWARE E DA METODOLOGIA
Para definir o conteúdo pensámos, inicialmente, em trabalhar com reta tangente a
circunferência, no entanto, uma outra dupla já havia proposto trabalhar o conceito de
derivadas, pelo que as ideias poderiam ficar muito próximas. Então, resolvemos explorar,
através da tela 3D do GeoGebra, os conceitos de quádricas. Essa ideia consistia em deixar
os alunos explorarem os diferentes gráficos de quádricas, como por exemplo, paraboloide,
hiperboloide, esfera, cone, para perceberem as relações entre a equação dessas quádricas
com os gráficos formados.
Ao tentar colocar em prática essa ideia no GeoGebra, nos deparamos com uma
limitação do software que não reconhecia as equações das quádricas, a não ser a equação
da esfera. Começamos a pesquisar na internet e encontramos no GeoGebra Tube
(https://tube.geogebra.org/?lang=pt_BR) a construção dessas quádricas por geração
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(https://tube.geogebra.org/material/simple/id/1299631). No entanto, para conseguirmos
fazer essas construções, percebemos que precisávamos nos familiarizar, ainda mais, com o
software. Fizemos várias pesquisas sobre como construir essas quádricas nesse software,
mas não encontrámos novas informações de como elaborar essa construção. Além disso,
tivemos a limitação da internet da sala que também, não funcionava o tempo todo,
dificultando as pesquisas.
Resolvemos então, procurar por aplicativos para smartphones que nos permitissem
plotar gráficos 3D, mas nos deparamos com a falta da variável z e assim, não
conseguíamos colocar a equação das quádricas nos aplicativos. Durante as aulas, após
continuarmos com a busca por recursos e atividades que envolvessem quádricas,
encontramos algumas atividades com o software GeoGebra, no entanto, não iam ao
encontro da proposta de atividade exploratória que gostaríamos de aplicar.
Assim, várias outras ideias surgiram, dentre elas estavam: função inversa, área,
perímetro e simetria. No entanto, ainda não satisfeitas com a atividade esboçada sobre
esses assuntos, nos debruçamos sobre os conteúdos trabalhados no Ensino Fundamental e
Médio. Chegando a um tema que julgámos ser interessante por não encontrarmos, em
nossas pesquisas, atividades que discutiam a temática com a abordagem que gostaríamos
de usar. Pensámos então, em apresentá-lo para a turma que estava cursando a disciplina, o
tema acerca do comprimento de circunferência.
Esse conteúdo, inicialmente trabalhado no 8º ano do Ensino Fundamental é, na maioria
das vezes, abordado diretamente com a fórmula do comprimento de circunferência e mais
adiante, também é introduzida a fórmula de comprimento de arco. Como consequência, os
alunos, por sua vez, não percebem que essas duas fórmulas são, na verdade, a mesma
coisa, mudando apenas o ângulo correspondente ao arco. Sendo assim, o conceito de tal
conteúdo não é realmente trabalhado com os alunos, e sim, apenas apresentado como um
conteúdo pronto e acabado, sem proporcionar aos estudantes a sua construção,
escondendo dessa forma sua completude (Battisti, 2005).
Desse modo, buscando não agir dessa mesma forma, optámos por trabalhar o conceito
desse conteúdo, através de uma atividade investigativa, que será melhor detalhada na
próxima seção, permitindo a exploração e descoberta pela turma, através dos seus
conhecimentos prévios.
3. CONCEITOS ATRAVÉS DA INVESTIGAÇÃO
Autores como Battisti (2005), enfatizam que Descartes acreditava que aprender se
dava através da retomada, da descoberta daquilo que será aprendido, assim sendo,
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vincula-se o processo do aprendizado ao de descoberta e de produção. Desse modo, o
novo conhecimento é produzido através da relação entre conhecimento e nãoconhecimento, adquirindo sentido dentro de um contexto determinado, pois, o que temos de
conhecido não pode nos revelar conhecimentos novos (Battisti, 2005).
Battisti (2005) afirma que o ensino deve se dar através da descoberta do aluno, antes
de deixá-lo se convencer pela prova, proporcionando o aprender descobrindo, assim
acontece a produção de conhecimento. Olhando dessa forma, o autor adverte que o
problema do ensino se dá no modo como vemos a pesquisa, pronta para ser reproduzida,
focando apenas, os resultados, não dando atenção ao processo. Todavia, como a
Matemática, reproduzir não é sinônimo de aprender, ao passo que descobrir é conhecer o
novo e conhecer é aprender.
Com relação à descoberta, concordamos com o pensamento de Papert (1985), de que
os computadores podem propiciar o aprender. O autor considera que a capacidade dos
alunos, ao utilizarem seus conhecimentos prévios, os tornam pensadores ativos e críticos.
Além disso, “espera-se também que eles sejam capazes de conhecer o seu potencial
intelectual, e utilizá-lo no desenvolvimento de suas habilidades e aquisições de novos
conhecimentos” (Papert, 1985, p.9).
Ao falar sobre investigação matemática, Ponte, Brocado & Oliveira (2013) concordam
com Papert (1985), ao reiterar que, para que haja aprendizagem é necessário ter um
envolvimento ativo dos alunos, isto é, "o aluno aprende quando mobiliza os seus recursos
cognitivos e afetivos com vista a atingir um objetivo" (Ponte et al, 2013). Ao voltarmos a
esse objetivo, é importante ressaltar que as situações e questões, na investigação, são
mais abertas, ampliando a possibilidade de investigar tais questões. Permitindo assim,
incentivar os alunos a se empenharem em outras direções, podendo encontrar caminhos
distintos com pontos de chegadas diferentes (Ponte et al, 2013).
E foi fazendo uma reflexão a partir de autores, como Battisti (2005), Papert (1985), que
nos baseamos para desenvolver tal proposta de atividade. Visámos aliar a tecnologia do
software, nesse caso o GeoGebra, com o desenvolvimento dos conceitos através da
investigação, com o objetivo de propor atividades que desafiassem a capacidade cognitiva
da turma, de modo que eles fossem os autores de descobertas que os permitissem alcançar
o conhecimento matemático. Sendo assim, a próxima seção trará a atividade elaborada,
especificando as nossas intenções em cada questão.
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4. A ATIVIDADE
A atividade foi realizada na própria turma de pós-graduação, como parte do trabalho
final da disciplina. Com o objetivo de integrar uma atividade investigativa com algum tipo de
tecnologia, no nosso caso, atividade de comprimento de arco de circunferência, com o uso
do software GeoGebra.
A princípio, a proposta inicial era pedir para que a turma construísse no GeoGebra uma
circunferência e em seguida, construir um segmento que correspondesse ao comprimento
dessa circunferência. A ideia era explorar de que forma os alunos chegaram à conclusão de
que aquele segmento correspondia ao comprimento da circunferência e em que se
basearam para criá-lo.
Para isso, pesquisámos sobre o conteúdo escolhido no GeoGebra Tube, para
aprimorar nossas ideias sobre esse tema e, a partir de uma construção básica encontrada
(https://tube.geogebra.org/material/simple/id/49499),

tivemos

a

ideia

para

a

nossa

construção (Figura 1), condizendo com o que tínhamos pensado para a atividade. Sendo
assim, desenvolvemos uma folha de atividade que permitiu à turma, seguindo o roteiro
elaborado por nós, através de questões, chegasse próximo da construção que elaboramos.
Em baixo, trazemos uma imagem da nossa construção no software e da folha de atividade
(Figura 2), que aplicamos com a turma, seguida da nossa exposição sobre as questões.
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Imagem da Construção:

Figura 1: Construção do GeoGebra
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Folha de Atividade:

Figura 2: Folha de atividade aplicada para a turma.

O primeiro exercício (item 1) consistia em construir uma circunferência centrada na
origem, de modo a que o raio dessa circunferência variasse, através de um controle
deslizante nomeado de R. Em seguida (item 3), foi pedido para que eles colocassem o raio
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valendo dois e então, construíssem um segmento que correspondesse ao comprimento de
tal circunferência e no item 3) explicassem porque esse segmento realmente correspondia a
esse comprimento.
Já no item 4), foi pedido para que dobrassem o valor do raio e respondessem, através
do que pode ser observado, o que acontece com o comprimento da circunferência. Bem
como, responder sobre o que aconteceu ao segmento criado por eles. Tal pergunta tinha
por objetivo fazer com que os alunos percebessem que quando aumentamos o raio, o
comprimento da circunferência também, aumenta. Além disso, ao alterar o valor do raio,
esse segmento também, deveria se alterar, continuando a corresponder ao valor do
comprimento da circunferência.
O objetivo na primeira parte da atividade era fazê-los perceber que, o comprimento da
circunferência varia de acordo com o seu raio. A segunda parte da atividade continuava
utilizando a construção feita anteriormente e trabalhado o arco da circunferência.
Num primeiro instante, foi dado o passo a passo de como marcar um ângulo na
circunferência, também, utilizando o controle deslizante, para destacar o arco da
circunferência correspondente ao ângulo assinalado. Pedimos que marcassem o ângulo de
90º e tentassem, assim como na primeira parte da atividade, traçar um segmento
correspondente ao tamanho do arco referente a esse ângulo. As perguntas seguintes os
questionavam sobre como chegaram à conclusão do tamanho do segmento, a partir da
mudança do ângulo, fazendo com que explicassem o raciocínio que tiveram para construir
os segmentos referentes aos arcos.
A última parte da atividade teve como intuito que os alunos refletissem sobre as
atividades anteriores, fazendo com que observassem com quais elementos tinham
trabalhado, para que no momento da discussão com a sala toda, expusessem suas ideias e
dúvidas sobre o conteúdo. Na próxima seção trataremos como foi aplicada a atividade e as
impressões que pudemos observar.
5. APLICAÇÃO E IMPRESSÕES SOBRE A ATIVIDADE
Demos início, explicando o contexto da nossa atividade e entregamos a folha para as
duplas começarem a trabalhar. Durante a aplicação percebemos que havia um erro de
digitação que podia gerar confusão, mas conseguimos consertar esse erro sem que os
atrapalhasse.
Os colegas desenvolveram a atividade não apenas como foi sugerido durante o passo
a passo, mas surgiram outras formas diferentes de a realizar, o que enriqueceu a nossa
atividade e a discussão que veio a seguir. Alguns colegas ainda exploraram o GeoGebra
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sem utilizar as nossas atividades, se prendendo apenas na primeira questão e ainda, assim
chegaram às conclusões que esperávamos.
Durante a discussão final, todos falaram sobre o quê e como desenvolveram as
atividades e fomos discutindo as diferentes formas. Procurámos entender o que cada dupla
fez e também, construímos algumas delas no computador que tinha a tela projetada para
que todos pudessem ver.
O intuito da atividade era que os colegas entendessem que comprimento do arco de
circunferência depende do raio da circunferência e do ângulo, e percebemos que esse
objetivo foi alcançado quando observámos as falas dos mesmos. Além disso, queríamos
que percebessem que a fórmula utilizada para calcular o comprimento de circunferência, ou
seja, 2

, e a equação para calcular o comprimento do arco de circunferência,

, são, na

verdade, a mesma equação. Se observarmos atentamente, elas se diferem apenas no
ângulo, de tal forma que

corresponde à medida em radianos do ângulo correspondente ao

arco formado por esse ângulo. Já o 2 , que consta na outra fórmula, nada mais é do que o
ângulo em radianos correspondente a uma volta completa, ou seja, a fórmula corresponde
ao arco formado pelo ângulo de 360º.
Essas relações, citadas acima, são claramente visualizadas com a utilização do
GeoGebra, através da construção desenvolvida. No entanto, já não é tão visível assim,
quando é apenas “passada” aos alunos. Os recursos tecnológicos podem ajudar muito no
ensino de matemática, se usados de maneira apropriada. A mídia, neste caso, o GeoGebra,
não deve ser inserida de maneira que facilmente possa ser substituída ou até mesmo
retirada, como dito por Borba e Penteado (2001), com relação à domesticação das mídias.
Pois se assim for utilizada, o ensino tradicional se mantem mesmo com o uso de
tecnologias, uma vez que, ao inseri-las, é preciso trabalhar de modo a que a relação
professor-aluno se modifique ao passo que o ensino também, seja modificado.
Nesse sentido, concordamos com o Fiorentini e Lorenzato (2006) ao afirmarem que:
“O objetivo do professor é desenvolver uma prática pedagógica inovadora em matemática
(exploratória, investigativa, problematizadora, crítica etc.) que seja mais eficaz possível do
ponto de vista da educação/formação dos alunos (Fiorentini & Lorenzato, 2006, p. 76).”

No entanto, mesmo com as tecnologias já sendo inexoráveis, na sociedade
contemporânea, não é fácil levar como proposta para professores, a utilização de tais
ferramentas, pois são vistas como uma forma de provocá-los, tirando-os da sua zona de
conforto, porém é sempre válido levar em consideração o que Kenski (1999) nos fala, que:
“ (…) Favoráveis ou não, é chegado o momento em que nós, profissionais da educação, que
temos o conhecimento e a informação como nossas matérias-primas, enfrentemos os
desafios oriundos das novas tecnologias. Esses enfrentamentos não significam a adesão
incondicional ou a oposição radical ao ambiente eletrônico, mas, ao contrário, significa
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criticamente conhecê-los para saber de suas vantagens e desvantagens; de seus riscos e
possibilidades; para transformá-los em ferramentas e parceiros em alguns momentos, e
dispensá-los em outros instantes.” (Kenski, 1999, p.38)

Portanto, acreditamos que a experiência com essa proposta de trabalho nos mostrou
como tivemos que desprender um longo tempo para a preparação da atividade. No entanto,
concluímos que por termos alcançado os objetivos propostos e ver que tivemos discussões
interessantes sobre o conteúdo, nos ajudou a reforçar as nossas ideias de que a tecnologia
tem espaço para a realidade escolar atual e que é válido trazer mais discussões sobre essa
temática.
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Resumo:

Este trabalho consiste na análise de atividades de ensino e
pesquisa desenvolvidas no Instituto Federal do Paraná sobre o
uso da tecnologia como recurso didático na disciplina Cálculo
Diferencial e Integral. As atividades foram desenvolvidas com os
alunos do segundo ano do curso de Licenciatura em Química,
baseadas nas quatro etapas da engenharia didática. Utilizou-se o
software GeoGebra na construção de duas atividades que
propiciaram aos alunos uma melhor compreensão sobre os
conceitos referentes a noções intuitivas de Limites e Integrais.
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Abstract:

This work is the analysis of teaching and research activities at the
Federal Institute of Paraná on the use of technology as a teaching
resource in discipline Differential and Integral Calculus. The
activities were developed with sophomores Chemistry Degree
course, based on the four stages of teaching engineering. We
used the software GeoGebra in the construction of two activities
that provided students with a better understanding of the concepts
related to intuitive notions of limits and integrals.
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1. INTRODUÇÃO
O Cálculo Diferencial e Integral pode ser aplicado nas mais diversas áreas do
conhecimento humano científico e tecnológico. Sempre que se busca estudar fenômenos
naturais que envolvem variações de grandezas físicas com o tempo, utilizando-se de
métodos matemáticos, se chega no estudo da derivada como taxa de variação e,
consequentemente, no estudo das aplicações do Cálculo Diferencial e Integral. O estudo
das aplicações do Cálculo, por sua vez, conduz naturalmente ao estudo das Equações
Diferenciais, que atualmente são utilizadas na modelagem matemática e estudo de
fenômenos naturais relacionados a diversas áreas do conhecimento. Neste sentido, a
disciplina Cálculo Diferencial e Integral assume um papel muito importante para a formação
de vários profissionais, sendo disciplina obrigatória no currículo de vários cursos superiores.
No entanto, o índice de reprovação em disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral,
principalmente nos anos iniciais dos cursos superiores é muito alta, fato que muitas vezes
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pode gerar evasão por parte dos alunos. De acordo com Nasser (2007), as pesquisas nesta
área, destacam principalmente as dificuldades na compreensão de conteúdos sobre
funções, limites, derivadas, integrais e a forma que os alunos estudam. No intuito de
reverter esse quadro de reprovas e inúmeras dificuldades na compreensão de conceitos de
Cálculo Diferencial e Integral, buscam-se alternativas de ensino, como o uso de softwares
dinâmicos e aplicações do cálculo em situações reais.
Uma das principais discussões atuais no ensino de matemática está relacionada à
utilização das tecnologias da informação em sala de aula. Sabemos que as ferramentas
computacionais são recursos de grande potencial pedagógico que podem auxiliar o
professor na tarefa de ensinar e possibilitar ao educando oportunidades de aprendizagem.
Segundo Gravina e Santarosa (1998), um ambiente educacional informatizado possibilita ao
aluno a construção do seu conhecimento, pois com auxílio de um recurso computacional o
estudante pode modelar problemas e fazer simulações, além de visualizar uma situação
que muitas vezes não seria possível sem essa ferramenta, o que contribui muito para as
disciplinas da área de matemática, como por exemplo, a disciplina de cálculo diferencial e
integral.
Considerando a relevância da utilização de tecnologia no ensino e aprendizagem e
tendo em vista a importância da abordagem conceitual da disciplina Cálculo Diferencial e
Integral foram elaboradas atividades com a utilização do software computacional GeoGebra
buscando propiciar aos estudantes do segundo ano de licenciatura em Química do Instituto
Federal do Paraná (IFPR) uma melhor compreensão referente aos conceitos de limites,
derivadas e integrais, possibilitada pelo dinamismo e manuseio do GeoGebra, almejando
também amenizar as dificuldades dos mesmos apresentadas na aprendizagem de cálculo
diferencial e integral. Fez-se a opção pelo software GeoGebra por se tratar de um software
gratuito com alto potencial didático e pedagógico, podendo ser utilizado nos sistemas
operacionais Windows e Linux e reunir ferramentas para Geometria, Álgebra, Estatística e
Cálculo, além de possuir uma interface de fácil manipulação, permitindo realizar
construções gráficas, geométricas e algébricas que podem modificar-se dinamicamente por
meio de seletores.
No que diz respeito a área de cálculo diferencial e integral, por meio deste software é
possível estudar as propriedades das funções reais de uma ou mais variáveis, bem como,
estudar os limites destas funções em pontos específicos, limites indeterminados, limites no
infinito e limites infinitos, estudar as propriedades algébricas e geométricas das derivadas,
trabalhar com as aplicações de derivadas, como o estudo de crescimento e decrescimento
e concavidade das funções, pontos de inflexão, máximos e mínimos, problemas de
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otimização, integrais indefinidas e definidas, aplicações das integrais definidas, área de uma
região plana, volume de sólidos, dentre outras.
Ao longo do ano letivo de 2015 na turma de Licenciatura em Química do IFPR, campus
de Paranavaí, foram desenvolvidas várias atividades voltadas ao ensino e aprendizagem
de cálculo diferencial e integral utilizando o GeoGebra, porém neste trabalho serão
discutidas apenas duas delas, a primeira referente a construção do conceito intuitivo de
limites por meio de situações-problema e análise gráfica das funções e a segunda refere-se
a construção do conceito de integral definida por meio da área compreendida entre duas
curvas.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As atividades desenvolvidas foram baseadas em alguns aspectos metodológicos
propostos pela Engenharia Didática. O Conceito de Engenharia Didática nasce em meados
da década de 1980, caracterizando uma forma particular de organização dos procedimentos
metodológicos da pesquisa em Educação Matemática. Ao se desenvolver uma pesquisa na
área da educação matemática tendo como metodologia a engenharia didática, articula-se a
construção do saber matemático a uma prática reflexiva investigativa diante de uma
sequência didática experimental.
A noção de Engenharia Didática emergiu na Didática da Matemática (enfoque da
didática francesa) no início dos anos 80. Segundo Artigue (1988), é uma forma de
trabalho didático comparável ao trabalho do engenheiro que, para realizar um
projeto, se apoia em conhecimentos científicos de seu domínio, aceita se submeter a
um controle de tipo científico, mas ao mesmo tempo, é obrigado a trabalhar objetos
mais complexos que os objetos depurados da ciência. A Engenharia Didática, vista
como metodologia de pesquisa, caracteriza-se, em primeiro lugar, por um esquema
experimental baseado em "realizações didáticas" em sala de aula, isto é, na
concepção, realização, observação e análise de sessões de ensino. Caracteriza-se
também como pesquisa experimental pelo registro em que se situa e modo de
validação que lhe são associados: a comparação entre análise a priori e análise a
posteriori. (Almouloud & Coutinho, 2008).

Ao trabalhar com a engenharia didática o professor faz da sua ação pedagógica um
objeto de investigação estabelecendo uma dependência entre teoria e prática na busca da
construção de conhecimento conforme afirma Pais:
A engenharia didática possibilita uma sistematização metodológica para a realização
da pesquisa, levando em consideração as relações de dependência entre teoria e
pratica. Esse é um dos argumentos que valoriza sua escolha na conduta de
investigação do fenômeno didático, pois sem articulação entre a pesquisa e a ação
pedagógica, cada uma destas dimensões tem seu significado reduzido. (Pais, 2002,
p. 99).
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A Engenharia Didática pode ser utilizada em pesquisas que estudam os processos de
ensino e aprendizagem de determinado conceito, buscando estudar problemas inerentes à
aprendizagem de conceitos específicos da matemática.
Podemos identificar dois níveis de engenharia: a micro engenharia que tem por objetivo
o estudo de um determinado assunto levando em conta a complexidade de sala de aula; o
outro nível de engenharia é a macro engenharia que considera resultados da micro
engenharia além de outros fenômenos ligados ao processo de ensino e aprendizagem.
Segundo Artigue (1998), uma Engenharia Didática inclui quatro etapas: 1) análises
prévias; 2) concepção e análise a priori de experiências didático-pedagógicas a serem
desenvolvidas na sala de aula de Matemática; 3) implementação da experiência; 4) análise
a posteriori e validação da experiência. Este tipo de metodologia mostrou-se mais adequada
para a elaboração, execução e análise das atividades desenvolvidas neste trabalho.
A análise prévia é a fase que vai embasar a Engenharia Didática, permitindo formular
hipóteses cognitivas e didáticas. É nesta fase que se discute o quadro teórico e se busca os
conhecimentos didáticos já adquiridos. Também é feito o levantamento que busca averiguar
as dificuldades dos alunos e os obstáculos que determinam sua evolução.
Na fase, concepção e análise a priori, são definidas as variáveis didáticas: macro
didáticas – relativas à organização global da engenharia e micro didáticas – relativas à
organização local da engenharia, ou seja, à organização de uma sessão ou de uma fase.
Define-se também o objeto matemático a ser discutido, ou seja, qual será o desafio para o
aluno, o conhecimento prévio que o aluno precisará para a resolução de cada atividade e
prever quais as estratégias possíveis para a resolução dos problemas e quais as decisões
que poderão ser tomadas pelo aluno.
A implementação da experiência é a aplicação da sequência didática, onde há o
contato entre pesquisador, população de alunos e objeto de investigação. Nesta fase, o
grupo de alunos resolverá as situações-problema propostas pelo pesquisador, que durante
a experimentação fará a observação e coleta dos dados.
Na análise a posteriori e validação é feito o tratamento dos dados coletados durante a
experimentação. É nesta fase também que acontece o confronto entre o que foi previsto na
análise a priori e os dados coletados para a análise a posteriori, permitindo a verificação das
hipóteses feitas no início da pesquisa.
As atividades desenvolvidas neste trabalho, foram baseadas nas quatro etapas da
engenharia didática, sendo que durante a análise prévia foi realizada a escolha do grupo de
alunos do 2º ano de Licenciatura em Química, sujeitos desta pesquisa, foram escolhidos os
conteúdos que seriam trabalhados com este grupo, sendo eles: conceito intuito de limites e

239

integral definida, foi realizado um levantamento das dificuldades destes alunos, sendo
formuladas hipóteses didáticas e escolhido um referencial teórico.
Na fase de análise a priori foi feita a organização de uma sequência de atividades
baseadas na solução de situações-problema referentes aos conceitos de limites e integrais
definidas utilizando o GeoGebra, foram analisadas prováveis formas de resolução e
possíveis erros dos alunos, pensando também no tempo necessário para a resolução de
cada atividade.
Na fase da implementação foi aplicada a sequência de atividades sobre noção intuitiva
de limites e integrais definidas, sendo feitas observações diante da resolução das atividades
e coletados dados para a análise posteriori. Na análise posteriori foram confrontadas as
previsões sobre as resoluções realizadas na análise a priori com as formas de resolução
das situações-problema envolvendo limites e integrais feitas pelos alunos durante a
experimentação.
3. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS
As atividades desenvolvidas aqui foram trabalhadas com a turma do segundo ano de
Licenciatura em Química do IFPR – Campus Paranavaí, durante a disciplina de Cálculo II
(Cálculo Diferencial e Integral). A primeira atividade desenvolvida, versou sobre o conceito
intuitivo de limites de funções, considerando que o conceito de limite ainda não havia sido
trabalhado com esta turma.
Primeiramente os alunos foram levados ao laboratório de informática para que se
familiarizassem com o GeoGebra, bem como seus comandos e principais funções. Assim
eles esboçaram alguns gráficos de funções e foram recordados alguns conceitos referentes
ao domínio e imagem das funções. Feito isso, foi aplicada a atividade descrita através do
Quadro 1.
Situações-problema:
1) Um determinado tipo de planta cresce de acordo com a função: h(t ) 

3t  1
em
2t  4

que h representa a altura da planta, em metros, e t o tempo, em anos, desde que foi
plantada. Qual a altura máxima que essa planta pode atingir no decorrer dos anos?
Utilize o gráfico da função obtido por meio do GeoGebra para justificar sua resposta.
(Você pode inserir um ponto sobre o gráfico, encontrando sua imagem e arrastando
com a ferramenta mover, observando os valores da função quando o valor de x
aumenta.)
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2) Em uma colônia, o número de formigas prolifera de acordo com a função f(p) =
8.(2)p, onde p é o período em dias.
a) Esboce por meio do GeoGebra o gráfico do número de formigas em função do
período p de dias.
b) Com base no gráfico, responda o que acontece com o número de formigas no
decorrer do tempo.
3) Em uma experiência realizada com camundongos, foi observado que o tempo
requerido para um camundongo percorrer um labirinto, na n-ésima tentativa, era




dado pela função f (n)  1 

2
 minutos.
n

a) Esboce o gráfico do tempo em minutos requerido pelo camundongo para
percorrer um labirinto em função do número n de tentativas.
b) De acordo com o gráfico da função, o que acontecerá com o tempo requerido
pelo camundongo para atravessar o labirinto à medida que o número de
tentativas aumenta? Será o camundongo um dia capaz de atravessar o
labirinto em menos de 1 minuto?

3 x, se x  1
2, se x  1

4) Seja a função dada por f ( x)  

4.1) Para construir o gráfico de uma função como essa, devemos inserir na caixa de
entrada o seguinte comando: Se[x<1, 3*x, 2] e tecle Enter no final.
Observe o gráfico obtido da função f. O que acontece com os valores de f(x),
quando:
4.2) os valores de x se aproximam de 1 pela direita (valores próximos de 1 porém
maiores)? (Você pode inserir um ponto sobre o gráfico a direita de 1, encontrando
sua imagem e arrastando com a ferramenta mover)
4.3) os valores de x se aproximam de 1 pela esquerda (valores próximos de 1 porém
menores)?
4.4) De acordo com os itens anteriores a função possui o mesmo comportamento
(tende ao mesmo valor) quando x se aproxima de um tanto pela direita quanto pela
esquerda? Justifique.
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5) Estude o comportamento da função f ( x) 

1
, (o que acontece com os valores
x2

de f(x)) com base do seu gráfico, quando:
a) os valores de x aumentam infinitamente.
b) x é aproximadamente 0.
Quadro 1: Atividade parcial sobre a construção do conceito intuito de Limite de uma função.

A atividade (desde a familiarização com o software) durou cerca de 2 horas aulas (100
minutos). Por meio desta atividade os alunos puderam construir o conceito intuitivo de limite
de uma função, visualizando graficamente limites laterais, trabalhando com o conceito do
infinito e suas particularidades com base nos gráficos das funções. Além de trabalharem
com situações-problemas contextualizadas permitindo unir a teoria à prática. Alguns alunos
tiverem dificuldade quanto a interpretação das situações-problema e também quanto a
alguns comandos do GeoGebra, como criar pontos e inserir textos na janela de
visualização, nestes momentos os estudantes tiveram o auxílio da professora para que
pudessem realizar as atividades adequadamente. De uma maneira geral, houve
participação e empenho de todos os alunos, apesar das dificuldades citadas, todos alunos
conseguiram realizar a atividade. Seguem os principais aspectos da construção da atividade
realizada por um dos alunos descritos através das Figuras 1, 2, 3, 4 e 5.

Figura 1: Solução de acordo com o estudante E1 da primeira situação-problema apresentada no
Quadro 1.
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Figura 2: Solução de acordo com o estudante E1 da segunda situação-problema apresentada no
Quadro 1.

Figura 3: Solução de acordo com o estudante E1 da terceira situação-problema apresentada no
Quadro 1.
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Figura 4. Solução de acordo com o estudante E1 da quarta situação-problema apresentada no
Quadro 1.

Figura 5: Solução de acordo com o estudante E1 da quinta situação-problema apresentada no
Quadro 1.

Através das Figuras de 1 a 5, podemos ver que o aluno E1 conseguiu realizar com êxito
todos os passos descritos no roteiro dado pelo quadro 1. Pretendíamos com estas
situações-problema que os alunos pudessem construir o conceito intuitivo de limite,
conseguindo visualizar com base no gráfico o comportamento das funções, levando em
consideração o conceito de aproximação, conseguindo determinar de maneira intuitiva os
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valores dos limites, chegando a solução das situações-problema que aliam a teoria a
situações práticas.
Posteriormente a este primeiro contato com o conceito de limite foram feitas as
definições matemáticas formais deste conceito em sala de aula através de Guidorizzi
(2002), onde sempre era resgatado o conceito intuitivo relacionado a aproximação e a
visualização gráfica destes limites. Desta forma os alunos conseguiram compreender
melhor o significado do limite de uma função. Segundo Alves e Borges Neto (2012ª, p.341)
“num contexto inicial do primeiro contato com o Cálculo, a ênfase no ensino poderia ser
dada ao significado, uma vez que o domínio puramente lógico-matemático não é fator
suficiente garantidor de uma compreensão satisfatória deste corpus teórico”.
Após esta primeira experiência o GeoGebra continuou sendo utilizado em sala de aula
para verificar o valor do limite de uma função em um ponto qualquer, limites infinitos e
limites no infinito, limites indeterminados e no conceito de continuidade das funções
auxiliando na compreensão dos conteúdos teóricos, possibilitando aos alunos explorarem
os respectivos conceitos, definições e propriedades. Da mesma forma foi trabalhado o
conteúdo referente a derivada e suas aplicações, foi possível com base na interface gráfica
e algébrica do software, verificar o conceito geométrico da derivada, localizar os pontos
críticos das funções, classificando-os máximos e mínimos locais e/ou globais, determinar os
intervalos de crescimento e decrescimento das funções e estudar sua concavidade. Foram
trabalhados também problemas de otimização no contexto químico através do software,
assim os alunos puderam verificar se as soluções encontradas eram realmente as
melhores, podendo fazer várias simulações com valores diferentes verificando graficamente
as soluções encontradas, o que possibilitou uma melhor compreensão dos conceitos
abordados em sala de aula por meio da visualização e manuseio propiciada pelo software
GeoGebra.
Antes de introduzir o conceito de integral, os alunos realizaram a atividade a seguir
descrita pelo do Quadro 2 referente a construção do conceito de integral definida através da
área compreendida entre duas funções.
Situação-problema
Calcule a área da região plana compreendida pelo gráfico da função

, pelo

eixo x e pela reta vertical x=2.
Processo de construção
Após criar seu arquivo no GeoGebra execute as seguintes ações:
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1. Plote o gráfico da função f(x) = x2, localizando a região S compreendida pela
parábola, pelo eixo x e pela reta vertical x=2.
2. Na penúltima caixa de ferramentas, escolha a opção controle deslizante, em
seguida, clique na zona geométrica. Na caixa exibida, faça esse valor variar de 1 a
100, com incremento 1, nomeio de n e aplique;
3. Utilize o comando SomaDeRiemannInferior[ f(x), 0, 2, n] do GeoGebra para
determinar as somas das áreas dos retângulos cujas bases são 2/n, no intervalo [0,
2], onde n representa a quantidade de retângulos (número de partições deste
intervalo).
4. Observe e anote as somas inferiores parciais para n=10, n=50 e n=100.
5. Altere o parâmetro Max do seletor, respectivamente para 1000, 10000 e 100000 e
verifique se as somas inferiores estão convergindo para um determinado valor.
6. Use o comando SomaDeRiemannSuperior[ f(x), 0, 2, n] do GeoGebra para
determinar as somas das áreas dos retângulos no intervalo [0, 2].
7. Observe e anote as somas superiores parciais para n=10, n=50 e n=100.
8. Altere o parâmetro Max do seletor, respectivamente para 1000, 10000 e 100000
e verifique se as somas superiores estão convergindo para um determinado valor.
9. Qual a área estimada para a região S? Justifique sua resposta.
10. Como você definiria a área de uma região plana qualquer compreendida por
uma curva

0, o eixo x e as retas verticais x=a e x=b?

Quadro 2: Atividade parcial sobre a construção do conceito de integral definida.

A atividade foi desenvolvida pelos alunos no laboratório de informática com duração de
2 horas aulas (100 minutos). Houve participação e empenho de todos os alunos que
consideraram a atividade relevante para sua aprendizagem. Os principais aspectos da
construção feita pelos estudantes podem ser vistos na Figura 6.
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Figura 6: Construção feita por o aluno E2 sobre integral definida.

Através da figura 6, podemos ver que o aluno E2 conseguiu realizar com êxito todos os
passos descritos no roteiro dado pelo quadro 2. Agora analisaremos suas respostas quanto
as principais questões envolvidas na construção do conceito de integral definida: Questão 1:
“Qual a área estimada para a região S? Justifique sua resposta.”; Questão 2: “Como você
definiria a área de uma região plana qualquer compreendida por uma curva

0, o eixo

x e as retas verticais x=a e x=b?”. Resposta para questão 1 dada pelo aluno E1: “A área da
região S pode ser estimada através da soma das áreas dos retângulos, dadas pelos
comandos Soma Superior e Soma Inferior, quanto maior o número de retângulos e menor
for o valor do comprimento das bases desses retângulos, melhor será a aproximação do
valor da área S.” Resposta da questão 2: “Para definir a área delimitada por uma curva
qualquer f(x), o eixo x e as retas x=a e x=b, eu definiria como a soma da área de infinitos
retângulos compreendidos abaixo da curva f(x) e entre as retas x=a e x=b, quando os
valores do comprimento de suas bases são cada vez menores.”
Através da questão 1 pretendíamos que os alunos visualizassem que a área da região
poderia ser aproximada pelas somas das áreas dos retângulos, sendo que essa
aproximação dependeria do número (n) de retângulos e quanto menor for a base desses
retângulos melhor seria essa aproximação. Já a Questão 2 é mais genérica, pretendíamos
através dela tornar significativa a noção de “Soma de Riemann” para os alunos e a partir
dela chegar na definição de integral definida. Os estudantes deveriam mostrar que tanto o
limite das somas inferiores quanto o limite das somas superiores dos retângulos
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aproximantes, quando a quantidade de partições n tende ao infinito, é equivalente a área
delimitada pela curva f(x) e as retas verticais x=a e x=b.
Posteriormente em sala de aula foi definido o conceito de integral definida, resgatado
os conceitos que os alunos utilizaram nesta construção, o que facilitou a compreensão dos
mesmos neste conceito tão importante do cálculo diferencial e integral.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa apresentou como objetivo principal aliar a tecnologia ao ensino de
matemática e suas aplicações descrevendo algumas contribuições do software GeoGebra
no ensino e aprendizagem de conceitos de Cálculo Diferencial e Integral procurando por
meio de situações-problema evidenciar quais são os recursos que podem ser explorados no
sentido de se resolver tais problemas por meio de uma sequência didática.
Durante o desenvolvimento das atividades envolvendo os conceitos de limites e integral
definida com a utilização do GeoGebra, os estudantes puderam fazer observações, levantar
algumas conjecturas, buscando validá-las, explorando as propriedades envolvidas na
construção destes conceitos e a visualização foi bastante explorada nas atividades
propostas favorecendo a compreensão da maioria dos alunos.
Na atividade referente ao conceito de limites os estudantes puderam por meio da
interface gráfica do GeoGebra calcular de maneira intuitiva o valor dos limites das funções
apresentadas por meio das situações-problema, visualizar o conceito de limites laterais,
bem como, trabalhar com o conceito de infinito. Já na atividade envolvendo cálculo de área
entre curvas os estudantes puderam construir o conceito de integral definida a partir da
visualização das somas das áreas dos retângulos aproximantes geradas no GeoGebra,
tornado sua aprendizagem mais significativa, facilitando também a compreensão destes
conceitos em sala de aula, quando estes são apresentados por meio de definições e
teoremas. Esses resultados proporcionaram elementos que nos permitem considerar que a
utilização do GeoGebra pode constituir-se em uma poderosa ferramenta para a assimilação
de conceitos matemáticos.
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Resumo:

Este artigo tem como objetivo apresentar uma prática realizada
com professores de Matemática em uma oficina de formação, e
analisar a construção de conhecimentos do grupo durante a
atividade. Essa prática realizou-se em um único momento e teve a
participação de quatro professores em uma atividade em que
estudaram o volume de alguns objetos reais. O objetivo era
possibilitar
que
os
professores
utilizassem
estratégias
relacionadas a conteúdos explorados na disciplina de Cálculo
Diferencial e Integral, com o uso do software Winplot. A atividade
foi analisada com base no ciclo de ações proposto por Valente e
proporcionou aos professores a compreensão da evolução de
alguns tópicos da matemática e da importância do cálculo de
integrais definidas.

Palavras-chave:

Professores de Matemática, volume, Winplot, Cálculo, ciclo de
ações.

Resume:

This paper aims to present a practice performed with math
teachers at a training workshop, and to analyze the construction of
group knowledge during the activity. This practice was performed
in a single moment and had the participation of four teachers in an
activity in which they studied the volume of some actual objects.
The goal was to enable teachers could use content-related
strategies explored in the discipline of Differential and Integral
Calculus, using the software Winplot. The activity was analyzed on
the basis in the approuch about “actions cycle” proposed by
Valente and provided to teachers understanding of the evolution of
some topics of mathematics and the importance of calculating
definite integrals.

Keywords:

Math Teachers, volume, Winplot, Calculus, actions cycle.

1. INTRODUÇÃO
Na maioria das universidades brasileiras, é comum escutar um número significativo de
alunos dos cursos de graduação relatarem dificuldade em compreender os conteúdos
abordados na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Esse quadro pode ser decorrente
de um ensino desconexo, em que não são apresentadas relações que possibilitem que
aluno compreenda o conteúdo.
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Nesse sentido, consideramos que o uso de tecnologias digitais no contexto escolar
pode favorecer propostas de ensino que extrapolem a exposição de conteúdos,
oportunizando ações e reflexões que contribuam para a (re)construção de conhecimentos
matemáticos.
Mas para que isso se converta em práticas pedagógicas usuais é preciso oportunizar
que os professores reflitam sobre essas possibilidades. Isso porque, as tecnologias digitais
já estão presentes em um número significativo de instituições de ensino, o que se espera, é
constituir ambientes de aprendizagem que façam uso dessas tecnologias. Porém, quando
se trata da formação dos professores para fazer uso dessas tecnologias, segundo Richit
(2014, p.24) “as ações formativas promovidas são insuficientes e inadequadas para os
objetivos que se deseja almejar”.
Ao pesquisar junto a professores de Matemática, mais especificamente professores da
disciplina de Cálculo que utilizam tecnologias em suas aulas, Marin e Penteado (2011, p.
542) dizem que há uma tímida tentativa dos professores das universidades em desenvolver
atividades

usando

tecnologias,

porém

em

contrapartida,

identificaram

que

ao

desenvolverem aulas com esses recursos proporcionam “a organização de situações
pedagógicas com maior potencial para aprendizagem”, que são muito mais difíceis de
serem representadas “somente com o uso de lápis e de papel”.
Contudo, segundo Valente, para tornar mais expressivas as experiências com as
tecnologias, é necessário formar professores que tenham a capacidade de “integrar a
informática nas atividades que realizam em sala de aula” e dar condições para que os
professores possam “construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, entender
por que e como integrar o computador na sua prática pedagógica e serem capazes de
superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica” (Valente, 1999, p.141).
Nesse sentido, uma oficina foi planejada para proporcionar a alguns professores de
Matemática um momento de formação em que pudessem ser envolvidos em uma proposta
de ensino com uso de tecnologias digitais. Na qual, o objeto de estudo foi o cálculo de
integrais definidas por meio de sua aplicação no cálculo do volume de alguns sólidos.
Essa ação de formação contou com a participação de quatro professores de
matemática, que foram desafiados a modelar matematicamente uma representação
geométrica e alguns objetos físicos (copo e taça), podendo fazer uso dos softwares Winplot
e Excel durante a tarefa. Tal ação de formação tinha como finalidade, possibilitar aos
professores uma oportunidade de assimilar alguns conhecimentos de Cálculo Diferencial e
Integral, mais especificamente, sobre a integral definida quando é aplicada no cálculo do
volume de alguns objetos.
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2. O CICLO DE AÇÕES E O CÁLCULO DE VOLUME DE SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO
Ao objetivar a integração das tecnologias às aulas, supõe-se que as práticas que se
utilizam da pedagogia relacional ou da epistemologia construtivista são as que mais
contribuem para esse processo, pois segundo Becker (2001, p.23) “só aprenderá alguma
coisa, ou seja, construirá um conhecimento novo quem agir e problematizar sua ação”.
Logo, nessa dinâmica de ensino e aprendizagem “o professor, além de ensinar, precisa
aprender o que seu aluno já construiu até o momento” (Becker, 2001, p. 27). E nisso as
tecnologias podem auxiliar, pois, além de promover a problematização da ação, elas
disponibilizam recursos de exibição e gravação das ações dos alunos facilitando o processo
de investigação do professor.
A construção do conhecimento com o uso de computadores nas práticas pedagógicas
pode ser explicitada pelo ciclo de ações proposto por Valente (2003, p.7). Segundo ele, o
computador pode ser um “elo importante no ciclo de ações descrição-execução-reflexãodepuração”. Nesse ciclo, a aprendizagem pode ser explicada “em termos de ações - que
tanto o aprendiz quanto o computador executam - as quais auxiliam a compreensão de
como o aprendiz adquire novos conhecimentos”.
O que significa que, ao realizar uma atividade, cada vez que o aprendiz registra no
computador, por meio de algum comando, uma ideia de resolução, ele está fazendo a
descrição. No momento em que o computador apresenta na tela o resultado da ação, está
ocorrendo a execução. Ao ver uma representação na tela do computador, o aprendiz
poderá refletir sobre o que ele tinha pensado a partir da imagem produzida. E a partir dessa
reflexão, o aprendiz pode decidir se concorda com o resultado, ou quando discordar, faz a
depuração da descrição realizada, o que resultará em uma nova descrição, e assim
sucessivamente, até conseguir o resultado esperado da atividade. Passando assim “de um
nível inicial de conhecimento para outros conhecimentos mais elaborados” (Valente, 2003,
p.7). Assim durante uma atividade, o sujeito pode repetir várias vezes o ciclo de ações até
se sentir satisfeito com a resolução do problema.
Nesse sentido, espera-se que ao realizar as atividades da ação de formação que
descrevemos nesse trabalho, os professores iniciem e mantenham-se em um ciclo de ações
que os levem a se aproximar da ideia do cálculo do volume de sólidos de revolução por
meio de integral definida, mais especificamente, pelo método dos discos.
A ideia do método dos discos advém da constatação que ao cortar um sólido em
pequenas fatias, paralelamente, cada fatia com largura medindo x unidades, a medida
aproximada do volume de cada fatia seria igual à medida da área da face maior da fatia,
multiplicada pela medida x. E ao somar as medidas desses volumes, se obteria a
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aproximação da medida do volume total do sólido. Quanto mais finos fossem os cortes,
mais precisa seria a medida do volume.
Com base nessa constatação, podemos calcular a medida aproximada do volume de
sólidos de revolução, para isso, conforme podemos observar na Figura 1, basta somar a
medida do volume de cada fatia, que por sua vez formará pequenos cilindros quando
rotacionada em torno do eixo x, e estes cilindros serão os elementos de aproximação.
Isso porque, se a medida da área de uma secção transversal perto do ponto xi é A xi e
a medida da espessura do cilindro é ∆x, a medida do seu volume é determinado a partir da
equação: A xi ∆x. O raio de cada fatia que compõe o sólido de revolução, será a função f(x)
que delimita este sólido na (xi), portanto será considerado o f(xi), então a medida de área de
cada fatia será dada por A(xi)=πf(xi)2.
Como a medida aproximada do volume do sólido é a soma de todas as fatias, nos
aproximamos da ideia de integrais de Riemann para chegar à fórmula que expressa o
volume de um sólido de revolução com as características mencionadas:

Figura 1: Imagem do volume de um sólido de revolução.

A partir da Figura 1 e com o desenvolvimento do cálculo a seguir:

Considerando que n∆x=b-a, é possível calcular a medida aproximada do volume de
determinados sólidos de revolução.
3. METODOLOGIA
A ação de formação foi planejada e desenvolvida seguindo alguns princípios da
epistemologia construtivista, pois, segundo Papert (2008, p. 134) na abordagem
construcionista, pautada nessa epistemologia, “a meta é ensinar de forma a produzir a
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maior aprendizagem a partir do mínimo de ensino, em que o ensino e aprendizagem devem
ocorrer ao mesmo tempo”.
A metodologia da ação de formação teve por objetivo oportunizar momentos de
desiquilíbrio cognitivo aos participantes, oportunizando a comparação entre estratégias de
cálculo de volume de sólidos geométricos, partindo de objetos que lembravam esses
sólidos.
O objetivo da ação de formação era possibilitar momentos de interação entre os
sujeitos (professores) e desses com os objetos selecionados que foram um copo, uma taça
e o computador, para auxiliar na (re)construção do conhecimento matemático. Ao discutir
(re)construção de conhecimentos, nos orientamos pelos estudos de Becker (2001),
fundamentado nos estudos de Piaget, que afirma que todo conhecimento que o sujeito
construiu durante a sua vida serve de referencial para continuar construindo novos
conhecimentos.
A ação de formação contou com a participação de quatro professores, sendo que dois
deles já haviam lecionado em cursos de graduação na área das ciências exatas e os
demais atuaram em turmas do Ensino Fundamental e Médio. Todos eles concluíram o curso
superior há menos de cinco anos, realizando seus estudos em diferentes universidades
públicas localizadas nas regiões sul, centro-oeste e nordeste do Brasil.
Os objetos que foram escolhidos para a oficina possuem uma peculiaridade em
comum, pois todos possuem uma secção transversal circular. Daí, segundo Guidorizzi
(2002), pode-se empregar o Método do Disco, para encontrar o volume dos objetos por
meio do cálculo de uma integral definida. Assim, os participantes poderiam compreender
que se uma região no plano é rotacionada em torno de uma linha no mesmo plano, o
resultado será um sólido de revolução, e essa linha é denominada eixo da revolução.
O software Winplot foi escolhido para ser a principal tecnologia digital na ação de
formação, pois possibilita o acesso as representações gráficas a partir da descrição de uma
função e também a uma série de informações que estão atreladas a essa representação.
Sendo assim, o grupo de professores pode utilizar as informações geradas pelo software
para orientar suas reflexões de forma que os conhecimentos dos participantes (formador e
professores) fossem mobilizados e articulados no propósito de constituir novas estratégias
que possibilitassem obter a representação dos objetos que foram apresentados para eles e
o valor aproximado do volume desses sólidos geométricos.
Logo, a sequência de atividades consistiu em pedir para que os professores
encontrassem uma função que ao ser descrita no Winplot gerasse a visualização de uma
superfície de revolução que representasse os objetos que lhes foram apresentados e
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concomitantemente os professores precisavam determinar e validar a capacidade de
comportar alguma substância desses sólidos.
Durante essa ação de formação, coube ao formador mediar o processo de investigação
dos professores por meio de um acompanhamento contínuo e de constantes
questionamentos, que objetivaram favorecer as interações e compreender o que os
professores estavam pensando e produzindo, para promover a manutenção do ciclo de
ações e consequentemente a (re)construção de conhecimentos.
4. AS ATIVIDADES REALIZADAS E ALGUMAS ANÁLISES
Descreveremos e analisaremos a seguir as atividades e também algumas das
estratégias utilizadas pelos professores durante a ação de formação.
Inicialmente o formador representou no quadro um cilindro circular reto com medida de raio
2 cm e com 5 cm de medida de comprimento. A partir da representação ele solicitou que
fosse feito o cálculo da medida do volume da figura representada. Rapidamente, os
professores em formação, utilizando conhecimentos de geometria espacial, descreveram
que a medida do volume poderia ser obtida por meio do cálculo apresentado na Figura 2:

Figura 2- Foto da resolução do cálculo do volume do cilindro.

Naquele momento o formador solicitou aos professores que utilizassem outra estratégia
para determinar a medida do volume do objeto representado. Logo depois, como os
professores não chegaram à outra estratégia, o formador perguntou se teria como
representar uma fatia vertical do cilindro em um plano cartesiano e como poderiam chegar a
medida do volume por meio dessa representação. Os professores mencionaram algumas
estratégias, mas nada concluíram. Foi quando o formador abordou a possibilidade de se
obter um retângulo de 2 cm de altura e 5 cm de medida de comprimento como
representação da medida de superfície de uma secção vertical do cilindro, e que ao
rotacioná-la em 360° em torno do eixo x, iriam conseguir obter um sólido de revolução.
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O formador solicitou em seguida, que obtivessem a função que representaria a medida
da área da região plana do retângulo que ao ser rotacionada representaria o cilindro. Foi
quando os professores concordaram que tratava-se de uma função constante que
representaria uma reta e que tal função seria f(x)=2, pois, o retângulo teria de ter 2 cm de
medida de altura, já que a medida do raio do cilindro era 2 cm. Isso os levou a concluírem
que deveriam restringir o domínio da função no intervalo real entre 0 e 5 no eixo x, pois, a
medida do comprimento do cilindro representado era de 5 cm.
Assim, quando os professores encontraram a função que consideraram ser a mais
adequada, o formador fez a plotagem dela no software Winplot, inicialmente em duas
dimensões, buscando mostrar alguns recursos do software para os professores. Nesta ação
de plotar a função no software, os professores puderam observar que aparecia na tela do
computador um segmento de reta. Logo depois, o formador utilizou um dos recursos do
software para gerar uma superfície de revolução obtida a partir da rotação da função f(x)=2
no intervalo [0;5], e apresentou outro recurso do software que exibia o valor do volume do
sólido que estava sendo representado.
Ao inserir no software o registro da função e dar os devidos comandos, imediatamente,
apareceu a representação gráfica do sólido e também o valor da medida do volume,
conforme Figura 3. O resultado na tela deixou, segundo observações, os professores
admirados, o que constatamos com expressões ouvidas como “oh que interessante”. Ao
inserir a equação da função no software, além de observar que o resultado era semelhante
aos cálculos efetuados, o uso de apenas alguns comandos para obter a representação
gráfica em três dimensões do objeto estudado, foi o que causou surpresa. E, como os
professores já tinham conhecimento do resultado correto do cálculo, puderam confirmar o
valor da medida do volume e a eficiência da segunda estratégia usada na resolução.

Figura 3 - 1ª atividade realizada no Winplot.
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Em seguida, o formador perguntou qual foi o conteúdo que os participantes estudaram
no curso de graduação em Matemática, que poderia ser utilizado para fazer o cálculo
algébrico da medida do volume daquela figura obtida a partir de uma superfície de
revolução.
Imediatamente um professor falou no estudo de “integrais”, mas não lembrava ao certo
como se calculava. Mas, a partir da fala desse professor, todos buscaram informações na
internet sobre o conteúdo e sugeriram o uso da fórmula

, a qual os auxiliou

na resolução do problema e os fez chegar ao mesmo resultado que obtiveram ao usar a
primeira e segunda estratégias. O resultado do cálculo do volume da representação
utilizando integral foi o seguinte:

Na segunda atividade realizada com os professores ficou mais clara a vivência do ciclo
de ações proposto por Valente e também a (re)construção de alguns conhecimentos. Para a
segunda atividade, o formador entregou aos professores, uma régua, um copo (Figura 4) e
uma linha, e pediu para que os mesmos realizassem o cálculo aproximado da medida do
volume daquele objeto.

Figura 4 – Copo apresentado aos participantes.

No momento em que começaram a resolver o problema proposto, os professores
mencionaram que a situação era diferente daquela vivenciada na atividade anterior, pois, se
tratava de um copo que lembrava o formato de um tronco de cone, o que demandaria novas
estratégias de resolução. Os professores então mediram, utilizando a régua e a linha, a
altura do copo, o raio da base e o raio do bocal do copo, obtendo, as respectivamente
medidas: 14 cm, 3 cm e 4,5 cm. Logo após esse processo, afirmaram que o segmento de
reta representado anteriormente no plano cartesiano (no caso do cilindro) podia ser reto
(perpendicular em relação ao eixo x), e neste problema deveria ser “inclinado”, para
conseguirem obter uma representação gráfica de uma fatia vertical do tronco de cone,
usando o software.

257

Com as medidas obtidas, usando a medida dos raios das circunferências, os
professores conseguiram esboçar uma secção transversal de um plano do copo no plano
cartesiano, e por meio dos pontos que remetiam ao raio da base e do bocal do copo,
descobriram a equação da reta, que ficou representada, conforme a Figura 5:

Figura 5 – Resolução dos cálculos para encontrar a função.

Logo em seguida, os professores fizeram a descrição da função no software, e
executaram o comando para que o software apresentasse a representação gráfica e o valor
aproximado da medida do volume do sólido gerado a partir da superfície de revolução. Os
professores encontraram como resposta, uma medida de volume igual a 168,1192cm³,
conforme imagens apresentadas na Figura 6:

Figura 6 - 2ª atividade realizada no Winplot.

Esta representação pode ser considerada a execução do software, a partir dos dados
descritos nele. Ao observarem a imagem da tela do computador, os professores começaram
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a refletir a respeito da imagem. Observou-se um possível desequilíbrio cognitivo, pois
pareciam não concordar com o resultado. No intuito de validar o resultado encontrado, os
professores fizeram o cálculo do volume manualmente após pesquisarem na internet a
formula que remetia ao volume de um tronco de cone, e chegaram a um resultado diferente
do apresentado no software que é o apresentado na Figura 7.

Figura 7- Foto do cálculo pela Geometria realizado pelos professores.

O fato do resultado ser diferente, causou um certo desiquilíbrio cognitivo em cada um
dos professores, pois, quando questionados sobre qual resultado era o que chegava mais
perto do volume do copo, eles hesitaram em responder, alegando que as duas medidas de
volume deveriam ser congruentes para validar qualquer afirmação. Neste momento o
formador pediu que comparassem os resultados obtidos com a aparente capacidade do
objeto físico (o copo), e que para isso, realizassem a conversão da unidade obtida nas duas
medidas volumes (cm³) para a usual (ml). Com isso, os professores ao observarem o copo,
suspeitaram que o cálculo que tinham realizado no quadro poderia estar certo e que deveria
ter algo errado com o resultado apresentado pelo software, já que a capacidade aparente
parecia ser bem superior aos 168 ml que era apontado como capacidade no software.
Para tanto, um dos professores estabeleceu uma relação entre a medida da
capacidade de uma xícara com a do copo, chegou à conclusão que a capacidade do copo
em questão seria maior que meio litro. Essa ação dá indícios de que ele estava realizando
uma abstração empírica, que “consiste em retirar qualidades dos objetos, ou das ações em
suas características materiais, isto é, daquilo que pode ser observado” (Becker, 2014,
p.105), pois comparou aspectos físicos do objeto com algum conhecimento sobre medida
de capacidade que já possuía.
A partir desta reflexão, os professores concluíram que algo estava errado. E tentaram
identificar que informação inserida no software estava errada. Neste momento vivenciaram
a ação de depuração da descrição, segundo ciclo de ações de Valente. Eles refizeram os
cálculos realizados para obter a função, para ver se o erro estava ali, mas não havia erro.
No software tentaram várias possibilidades, tentavam mudar a medida da altura e
observaram que o software não aceitava valores maiores que 5. Continuaram várias
tentativas, mas todas frustradas. A cada nova proposta de resolução, uma nova descrição,
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fruto de reflexões e depurações, oportunizava a vivência de vários ciclos de ações,
constituindo uma espiral de aprendizagem.
Em um dos ciclos, um professor realizou o cálculo pelo conceito de Integral e chegou a
um valor semelhante aquele que encontraram por meio de conhecimentos da formula do
cálculo do volume do tronco, conforme mostrado na Figura 7. O que denota que em seu
sistema cognitivo havia um desequilíbrio, e que buscava um novo equilíbrio. O cálculo
realizado pelo professor é apresentado a seguir:

Mas pela resposta encontrada, concordando com as ideias do grupo, ele também
concluiu que deveria ter um problema com a descrição que realizavam no software. E por
este motivo, certo de que os cálculos realizados por eles estavam corretos, ele iniciou uma
observação atenta das informações executadas pelo software. Fez algumas tentativas de
mudança, mas não teve êxito. Foi quando observou que o zoom do software era o limitador
do seu problema (o software mostrava na tela a representação de figuras cuja medida de
altura atingia até 5 unidades de comprimento, e como a medida que o professor havia
inserido era 14 unidades de comprimento, o software não fazia a leitura e cálculo de forma
adequada ao problema).
Com essa informação, esse professor observou que como o software provavelmente
estava considerando o intervalo de domínio da função, um intervalo real entre 0 e 5, e não
entre 0 e 14, ele sugeriu que aumentasse o intervalo dos valores visíveis no software, e que
se a relação estivesse correta, o software apontaria a resposta mais adequada ao problema
que estavam resolvendo. E ao fazer isso, o software passou a informar que a medida do
volume da figura indicada era de 626,74 cm³, um valor muito próximo daqueles que o grupo
havia encontrado anteriormente por meio dos cálculos algébricos, usando papel e lápis. A
representação no software está na Figura 8.
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Figura 8 - 2ª atividade no Winplot refeita após as reflexões.

Por último, no encontro com os professores foi sugerida a realização da 3ª atividade,
que consistiu em realizar o cálculo da medida aproximada do volume de uma taça com o
formato de hemisfério apresentada na Figura 9.

Figura 9 - Foto do objeto da 3ª atividade.

No início da atividade os professores tentaram usar as mesmas estratégias que
utilizaram nas atividades anteriores, ou seja, tentaram determinar a medida do volume da
taça por meio de conhecimentos da geometria espacial. Fizeram então algumas simulações
como as representadas na Figura 10, mas observaram que as mesmas não os auxiliavam
na resolução do problema.
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Figura 10 - Alguns registros da resolução dos professores.

Partiram então para o cálculo do volume usando o conceito de integral. Para isso, já
sabiam que teriam que modelar matematicamente aquele objeto. Inicialmente sugeriram
que a secção transversal do contorno da superfície que ao ser rotacionada se aproximaria
da representação da taça poderia vir a ser obtida por meio de uma função exponencial.
Notaram então que poderiam encontrar o valor aproximado do comprimento da
circunferência da taça e do raio dela utilizando a linha e a régua que tinham a sua
disposição. Também observaram que no fundo da taça havia um corte que não permitia
tratar a taça como meia esfera e que esse corte formava uma circunferência menor.
Chegaram então a uma medida aproximada do raio de ambas as circunferências e também
da altura da taça. O que os levou a determinar duas coordenadas (0,0.5) e (4,5) onde x
representa a altura e y o raio da circunferência.
Entretanto, como acreditavam que se tratava de um modelo exponencial, não
conseguiam estabelecer relação entre as coordenadas que encontraram e o modelo
matemático que deviam determinar.
Ao observar que os professores estavam com dificuldades e também em função do
tempo que restava para encerrar o encontro, o formador falou que existia outro software que
poderia contribuir para encontrarem a função que delimitaria a superfície transversal da
figura cuja medida de volume estavam a calcular. Os professores refletiram um pouco,
pesquisaram e utilizaram o software Excel. Usando o software, localizaram, usando o plano
cartesiano, dois pontos obtidos a partir das medidas realizadas no objeto (ou seja, a medida
do comprimento do raio da base e do raio da circunferência da extremidade superior da
taça) e deram o comando para que o Excel fizesse a execução e representasse um gráfico
de dispersão, e que apresentasse a função que mais se aproximava da linha de tendência
delineada pela junção dos pontos informados. E assim encontraram a função exponencial
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que poderia representar o objeto, para depois representá-lo no Winplot. Nas Figuras 11 e 12
apresenta-se a representação encontrada no Excel e também no software Winplot.

Figura 11- Representação feita no Excel.

Figura 12- Representações feitas no Winplot.
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Após realizada esta atividade, os professores começaram uma discussão sobre os
pontos no gráfico de dispersão e mencionaram que se tivessem utilizado mais pontos
poderiam ter conseguido uma função mais próxima do objeto real. Momento em que ficou
evidenciada a necessidade do conhecimento sobre Integrais para determinar a medida do
volume do objeto, pois dada a curva que representava a taça, eles não obtiveram sucesso
com o uso de conceitos de volume de sólidos geométricos. Tal peculiaridade do objeto
levou os professores a (re)construírem conhecimentos sobre Integral, e ao visualizarem no
software a representação dos objetos, identificaram de forma mais clara o conceito da soma
de Reimann, pois quanto mais pontos plotassem no Excel, a função obtida representaria a
taça de forma mais adequada, e as “fatias” seriam mais próximas de uma representação do
objeto físico.
Durante todas as atividades propostas no encontro, foi observado que os professores
mobilizaram conhecimentos dos quais já dispunham, para conseguir resolver as atividades.
As perguntas do formador faziam com que os mesmos refletissem sobre cada resposta que
davam, buscando novas estratégias para confirmar suas certezas. Quanto ao uso do
software, os professores precisaram construir novos conhecimentos, pois segundo eles, foi
a primeira vez que abordavam este conteúdo nesta perspectiva, de observar o objeto,
representá-lo no software e comparar com os cálculos realizadas em papel e lápis.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta ação de formação de professores representou um desafio tanto para o formador
como para os participantes, pois além dos momentos de aprendizagem, possibilitou um
olhar mais dinâmico ao estudo do cálculo do volume de sólidos geométricos, mobilizando
tanto conhecimentos algébricos e geométricos, como conhecimentos sobre a tecnologia
usada para poder resolver os problemas. Além disso, houve constantes momentos de
desiquilíbrio cognitivo que desafiou os professores a realizarem ciclos de ações (Valente,
2005) até chegarem a novos equilíbrios cognitivos. Para isso compararam processos e
resultados obtidos algebricamente, no papel, e graficamente no software, ao representarem
a medida do volume de alguns objetos físicos.
A partir das atividades propostas, os professores participantes puderam reconstruir
alguns conhecimentos que envolviam conhecimento sobre Integral de funções definidas,
que até então, segundo eles, era um conteúdo totalmente desvinculado de situações do
mundo físico. Esta ação de formação contribuiu para que eles entendessem a ideia da
Integral que parte do princípio da soma de Riemann, principalmente na 3ª atividade (a da
taça), em que a curva que representava o contorno do objeto os fez refletir sobre como esse
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conhecimento (o de Integral) era tratado nas aulas e nos livros didáticos da disciplina de
Cálculo Diferencial e Integral.
A tecnologia digital, os softwares nesta investigação, foi fundamental no processo de
reconstrução de conhecimento, pois a partir da descrição das funções encontradas pelos
professores, o uso do software possibilitou a visualização das aproximações e afastamentos
da representação dos objetos físicos, ao comparar a representação gráfica com a
representação algébrica e numérica. E, a partir de visualizações, oportunizou reflexões
sobre conhecimentos matemáticos, na busca pela validação dos resultados obtidos no
papel.
Os professores afirmaram que consideram importante a experiência, pois, vivenciaram,
em uma abordagem construcionista, colocando “a mão na massa”, uma forma de
contextualizar e compreender o conteúdo de Integrais, e que pode ser esta também uma
estratégia de ensino a ser usada com seus alunos, em situações futuras.
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Resumo:

O artigo apresenta alguns aspectos relativos às temáticas da
Nanociência e da Nanotecnologia, partindo de uma reflexão da
importância dos conhecimentos científicos no contexto social atual
e suas implicações imediatas na área educacional brasileira.
Através de uma breve descrição histórica do tema, bem como
algumas implicações sociais relevantes, discute-se os aspectos
relacionados ao ensino de Nanociência na Educação Básica 1 e
Superior no Brasil, destacando algumas perspectivas sobre as
potencialidades e limitações em torno da temática. Para finalizar o
texto apresenta os delineamentos da pesquisa de mestrado junto
ao Programa de Pós-Gradução em Ensino de Ciências e
Matemática do Centro Universitário Franciscano - UNIFRA, da
cidade de Santa Maria, RS, no Brasil, que está sendo
desenvolvida com professores das áreas de Ciências da Natureza
(Biologia, Física e Química) e Matemática sobre a inserção
desses tópicos de Nanociências e Nanotecnologia nas práticas do
professor em sala de aula.

Palavras-chave:

Nanociências, Nanotecnologia, Ensino de Ciências.

Abstract:

The article presents some aspects on themes of Nanoscience and
Nanotechnology from a reflection about the importance of
scientific knowledge in the current social context and its
immediate implications in the Brazilian educational field. Through
a brief historical description about these topics as well as relevant
social implications, it discuss aspects related to teach of
nanoscience in the basic and higher education in Brazil,
highlighting some perspective on the potential and limitations
around the theme. To finalize the text presents a synthesis
master's research, which was been developed in the Postgraduate
Program in Science and Mathematics Teaching of Franciscan
University - UNIFRA, Santa Maria city, Rio Grande do Sul, Brazil.
For this we will investigate the inclusion of topics of Nanoscience
and Nanotechnology in the professional practices of teachers of
Sciences (Biology, Physics and Chemistry) and Mathematics
areas.

Keywords:

Nanoscience, Nanotechnology, Science Teaching.

1. INTRODUÇÃO
Diversas áreas do conhecimento estão se destacando em diferentes dimensões da
sociedade contemporânea por suas contribuições, as quais têm propiciado impactos na
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qualidade de vida das pessoas. A título de exemplo, pode-se citar a aplicação dos
conhecimentos da ciência e da tecnologia no na área da ciência da saúde, que se utiliza de
materiais com potencial biológico para o tratamento e diagnóstico de doenças, realização de
cirurgias e exames mais eficientes e desenvolvimento de dispositivos, tais como próteses e
fármacos, bem como na aplicação estética e cosmética, tudo baseado em tecnologia
nanoscópica. Neste contexto, destaca-se a presença da Nanociência e, principalmente, sua
aplicação, mais conhecida como Nanotecnologia.
Dentre as diversas áreas do conhecimento, a física, a química, a biologia, a
matemática, a computação, as engenharias, a ética e a legislação, a ciência da saúde, a
economia e o meio ambiente são as mais beneficiadas nessa relação multidisciplinar. Assim
a Nanociência e a Nanotecnologia (N&N), permeiam as diferentes áreas do conhecimento,
uma vez que elas podem utilizar de tópicos de N&N para alicerçar qualquer conhecimento
específico, bem como aprofundá-los de modo mais significativo aos estudantes (Zanella et
al., 2009)
Nesse contexto, essas áreas tornam-se parceiras na pesquisa de novas nanoestruturas
que favorecerão as manipulações diferenciadas e recursos biológicos mais eficientes e nas
pesquisas de nanomateriais e novos modelos virtuais mais eficientes e dinâmicos, podendo
auxiliar nas aplicações tecnológicas mais específicas e surgimento de novos nanomateriais.
Assim, percebemos cada vez mais que inovações veem surgindo de forma incremental,
agregando melhorias a processos ou produtos já existentes, rompendo com o que existe e
propondo novos paradigmas. Percebe-se que essas mudanças são desenvolvidas em um
determinado campo científico, que busca renovar-se, e em outros casos, essas mudanças
são importadas de outras áreas a partir da incorporação de processos ou dispositivos, áreas
estas que em primeira análise possam aparentar a inexistência de vínculo, porém em nível
nanométrico poderão se relacionar e produzir rupturas do conhecimento de modo
significante.
Isso também ocorre no contexto da educação, pois muitas tendências apontam para
inovações baseadas no uso de tecnologias que, inicialmente, propõem melhorias
incrementais, as quais, gradualmente, estão provocando novas rupturas. Percebe-se que a
Nanotecnologia já está amplamente incorporada nos dispositivos eletrônicos utilizados
amplamente pelos estudantes dos nossos dias, como tablets, smartphones e LEDs
(lâmpadas, televisores, etc.).
Percebemos muitas vezes que o ensino no Brasil não correlaciona o currículo atual das
instituições educacionais com a inserção destes novos dispositivos e processos
tecnológicos, muito menos inserindo nos currículos explicações do funcionamento destes
dispositivos e processos, tendendo a abordar assuntos mais tradicionais já que para
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abordar estes assuntos em sala de aula seria necessário abordar assuntos mais atuais nas
diferentes áreas do conhecimento, bem como ao nível de pré-conhecimento que os
estudantes deverão possuir para abarcar esses novos conhecimentos. Essa limitação por
sua vez acaba por afastar o interesse dos estudantes principalmente pela ciência, uma vez
que não conseguem ver a ciência como útil no seu dia-a-dia.
Portanto, para além de possíveis modismos, está claro o impacto que essas inovações
podem ter na promoção da qualidade e equidade na educação de um país, principalmente
se este for marcado pela desigualdade e pelo baixo nível de desempenho dos estudantes,
como ocorre no Brasil.
Nesse

sentido,

a

proposta

desta

pesquisa

estrutura-se

sobre

o

seguinte

questionamento: “Como os professores das áreas de matemática e ciências da natureza
propõem-se a abordar tópicos de “Nanociência e suas aplicações” (a Nanotecnologia), no
ensino médio e superior?”.
Em face a esse questionamento, a pesquisa é guiada pelo objetivo de investigar o
modo que professores das áreas de matemática e ciências da natureza, em instituições
educacionais, propõem o ensino de tópicos de Nanociência/Nanotecnologia.
Salientamos ainda que neste artigo vamos apresentar algumas reflexões teóricas sobre
o ensino de Nanociências, uma vez que o estudo encontra-se em fase inicial e ainda não
possuímos dados empíricos, apenas referenciais bibliográficos.
2. NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA: DA ORIGEM AOS ASPECTOS SOCIAIS
A origem da Nanociência é atribuída ao pioneiro da nanotecnologia, o cientista
americano Richard Feynman (1918-1988), que apresentou no Instituto de Tecnologia da
Califórnia, precisamente no dia 29 de dezembro de 1959, uma palestra intitulada “There is
plenty of room at the bottom” (“Tem muito espaço lá embaixo”), chamando atenção para o
fato de que em dimensões atômicas trabalha-se com leis diferentes das habituais, as leis do
mundo macroscópico e, portanto, devem ser esperados novos efeitos e novas
possibilidades (Leonell e Souza, 2009; Toma, 2009; Schulz, 2007a).
No Brasil, o desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia (N&N) teve início
oficial no século XXI, no ano de 2001, com o lançamento do Edital CNPq2 Nano n° 01/2001,
que

previa

a

constituição

Nanobiotecnologia,

de

quatro

Nanodispositivos,

redes

Materiais

de

pesquisa

Nanoestruturados

em

nanotecnologia:

e

Nanotecnologia

Molecular e de Interfaces (Martins, 2007).
Segundo Toma (2009, p. 13), a Nanociência e a Nanotecnologia abrangem o “universo
nanométrico, no qual a dimensão física é representada por uma unidade equivalente a um
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bilionésimo do metro. Essa dimensão é expressa pelo prefixo nano, do grego “anão”, de
onde também vem a palavra “nanico”. A notação é nm ou 10-9 m”.
Complementando o significado do termo nanotecnologia, Bhushan (2003) afirma que é
composto por três radicais de origem grega: nano, que significa “anão”, tecno, que diz
respeito à arte (técnica) e a lógica, que se refere a discurso (saber ou ciência). Assim
entendido, o conceito engloba um conjunto de técnicas empregadas para manipular a
matéria na escala de átomos e moléculas, as quais envolvem partículas extremamente
reduzidas na ordem da bilionésima parte do metro, a ela pertencendo tudo que se
apresenta em tamanho característico de 0,1 a 100 nanômetros (1 nm = 0,000000001 m =
1x10-9m), ou seja, mil vezes menor que o diâmetro de uma hemácia (célula vermelha do
sangue).
Além disso, as diferentes terminologias atribuídas à Nanociência sinalizam que, apesar
da temática anteceder essa denominação, a referida temática é referenciada como uma
ciência nova, destacando-se após o desenvolvimento de instrumental apropriado para
observação e manipulação de elementos minúsculos, impulsionada nas últimas décadas
pelo surgimento de novas tecnologias, as quais assumem importância no contexto social
devido a sua carga de promessas e incertezas (Murrielo, Contier e Knobel, 2006).
Analisando o comportamento de determinados objetos quando suas escalas tendem a
uma dimensão muito pequena, Leonell e Souza (2009, p. 2) ressaltam que à medida que a
escala dos objetos manipulados se aproxima do intervalo nanômetro, estes passam a se
comportar com base na Física quântica. Assim, por exemplo, as propriedades térmicas,
ópticas, magnéticas e elétricas podem ser atingidas quando certas matérias são submetidas
à miniaturização, mantendo-se a mesma composição química, uma vez que em partículas
nanométricas a área de contato é muito maior.
Entretanto, Schulz (2007a) acredita que alguns aspectos da N&N deveriam ser fundidos
em um termo único, a nanotecnociência, uma vez que essa área do conhecimento não é
uma área que possa ser bem delineada como, por exemplo, a mecânica quântica, a química
orgânica ou a genética. Para ele, a nanotecnociência é um conjunto de procedimentos de
várias disciplinas, isto é, uma ciência em construção para a qual um grupo de conceitoschave são comuns.
O autor define, ainda, o termo miniaturização como sendo “a mais bem estabelecida
estratégia de manipulação do mundo microscópico” (Ibidem, 2007, p. 2), responsável pelo
desenvolvimento pioneiro da microeletrônica e que atualmente encontra-se na nanoeletrônica (também conhecida por tecnologia 65nm), ainda baseada nas tradicionais
técnicas de difusão de elementos, processamento por metalização, corrosão e litografia.
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Acredita-se que sua sobrevida seja até pelo menos 2020, pois ainda não se vislumbra uma
alternativa competitiva.
Sendo assim o propósito da nanotecnologia na sociedade é de desenvolver, baseada
na manipulação individual de átomos e moléculas, dispositivos moleculares milhares de
vezes menores que um fio de cabelo, sendo estes dispositivos capazes de construir outros
dispositivos e máquinas com uma precisão e eficiência impressionantes, tudo a um custo
reduzido já que a matéria-prima existe em abundância na natureza (Oliveira, 2002).
Ademais, segundo a Comissão Europeia muitos são os benefícios dos nanomateriais,
desde salvar vidas até avanços que permitem novas aplicações ou a redução dos impactos
ambientais, até melhorar a função de produtos do nosso dia-a-dia, visto que a
“nanotecnologia tem sido identificada como tecnologia facilitadora essencial”, fornecendo
base para inovação e novos produtos (CCE, 2012, p. 3).
Além dessas questões, Martins (2004) afirma que se espera das nanotecnologias
grandes impactos na qualidade de vida das pessoas como, por exemplo, na fabricação de
remédios mais eficientes, uma vez que viabiliza a intervenção diretamente em células
doentes, propiciando nova ordem de consequências no que tange à expectativa de vida das
pessoas. Com isso, secundariamente, poderá haver aumento do contingente populacional
de idosos, idade mínima de aposentadoria, uma vez que as pessoas permanecerão mais
tempo na atividade profissional e, com isso, haverá alterações nos planos de aposentadoria,
saúde e seguros de vida.
Destaca, também, as possíveis alterações em relação ao meio ambiente, no qual os
impactos poderão ser no sentido de se estabelecer processos produtivos não poluidores e
com isto uma série de tecnologias e plantas poluidoras poderão ser fechadas. Portanto
muitas são as promessas de que a nanotecnologia seja uma tecnologia em prol do meio
ambiente, mas depois dos eventos relativos aos transgênicos (biotecnologia), novas
iniciativas se apresentam, necessitando de mais e maior controle sobre o desenvolvimento
dessas novas tecnologias.
3. ENSINO DE NANOCIÊNCIA: ALGUMAS PERSPECTIVAS
Pesquisas evidenciam que a divulgação das possibilidades e limitações em torno da
N&N ainda são bastante parciais em alguns meios de divulgação no Brasil. Salientam,
também, que normalmente as matérias contribuem para a formação de uma visão pública,
que não incorpora diversas dúvidas quanto a possíveis implicações e consequências deste
campo relativamente recente, que necessita de uma melhor análise das ideias divulgadas
sobre o tema, uma vez que devido as potenciais influências da N&N na sociedade, é
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pertinente uma análise das abordagens desse campo no contexto educacional, pois
influencia nas perspectivas da educação científica e tecnológica (Lisboa-Filho e Monteiro,
2013).
Sabemos que N&N estão provocando uma revolução científica e tecnológica de enorme
abrangência, intensificada nos últimos dez anos no Brasil. Entretanto, nesse contexto, o
desenvolvimento na área é muito recente, o que faz com que várias aplicações sejam
comercializadas e distribuídas à população, da qual a maioria das pessoas desconhece
totalmente esses conceitos e suas aplicações.
Esse aspecto é destacado por Leonell e Souza (2009) ao afirmar que os avanços
científicos e tecnológicos estão despertando nos jovens o interesse por temas relacionados
com as Ciências, entretanto é preocupante o modo como o Ensino de Ciências não têm
acompanhado esse desenvolvimento e percebe-se que cada vez mais se distancia dos
assuntos que normalmente os jovens se interessam e necessitam para alcançarem uma
Alfabetização Científica e Tecnológica. Concluem que necessitamos tornar os conteúdos
escolares dotados de significados, enfatizando o papel das ciências e das tecnologias na
sociedade contemporânea.
Sobre isso Chassot (2006, p. 31) comenta que
A nossa responsabilidade maior no ensinar Ciência é procurar que nossos alunos e
alunas se transformem com o ensino que fazemos, em homens e mulheres mais
críticos. Sonhamos que, com nosso fazer Educação, os estudantes possam tornar-se
agentes de transformação – para melhor – do mundo em que vivemos.

Em face das perspectivas apresentadas ao longo dessas seções, estamos
desenvolvendo uma pesquisa sobre a temática da Nanociência e da Nanotecnologia, uma
vez que tais noções e suas aplicações ainda são, provavelmente, ignoradas por instituições
educacionais e professores em suas ações pedagógicas. Além disso, conhecer o modo
como tais noções estão sendo abordadas nas práticas escolares é uma forma de colaborar
com as discussões sobre essas questões na comunidade científica e nas instâncias
educacionais.
3. EXPLICITANDO O CONTEXTO DO ESTUDO
Considerando os aspectos destacados anteriormente torna-se relevante entender de
que maneira o sistema educacional brasileiro organiza-se para atender as novas demandas
tecnológicas da sociedade atual e, também, de que forma o currículo escolar está
incorporando essas implicações, as vantagens e desvantagens propiciadas pela N&N, para
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assim formar estudantes, do ensino médio e superior, conscientes destes recursos e
possibilidades de uso.
O estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa, uma vez que é um meio para
explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um
problema social ou humano. A pesquisa qualitativa começa com pressupostos e o uso de
estruturas interpretativas/teóricas que informam o estudo dos problemas da pesquisa,
direcionando para uma descrição complexa e uma interpretação do problema, contribuindo
para a literatura ou um chamado à mudança, tornando-se relevantes e adequados a
estudos diversos, sobretudo pesquisas que envolvem intervenção com coletivos humanos,
(Creswell, 2010).
Por seus procedimentos, o estudo aqui esboçado é do tipo estudo de caso, que é
concebida por Creswell (2014, p. 86) como sendo uma pesquisa que envolve o estudo de
um caso dentro de um ambiente ou contexto contemporâneo da vida real, ao longo do
tempo, por meio da coleta de dados detalhada, envolvendo múltiplas fontes de informação,
relatando uma descrição do caso e temas inerentes a ele.
Os procedimentos envolvem uma análise de documentos, tipo bibliográfico, pois
contempla a análise das diretrizes curriculares sobre a temática da Nanociência. Além
disso, também é descritiva, pois prevê a aplicação de entrevista por meio de um
questionário misto3 a professores das áreas de matemática e das ciências naturais
(biologia, física e química) no ensino médio e superior, a partir do qual serão constituídos os
dados da pesquisa.
O questionário está sendo aplicado, de maneira virtual, baseada no modelo Google
Formulário (Google Forms), a professores, que atuam em sala de aula nas disciplinas de
física, química, biologia ou matemática, da Educação Básica, especificamente no ensino
médio, e na Educação Superior, de instituições públicas e privadas de algumas cidades do
Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil.
No que se refere à análise dos dados constituídos por meio do questionário, ressalta-se
que esse processo será baseado na perspectiva da análise de conteúdo, de Bardin (1979),
para a qual análise de conteúdo consiste num conjunto de técnicas visando obter, por
procedimentos e objetivos de descrição dos conteúdos obtidos, indicadores (quantitativos
ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção destes dados.
No que diz respeito ao estudo aqui proposto, o processo de análise contemplará uma
leitura prévia dos dados constituídos, denominada leitura flutuante, por meio da qual serão
organizados os materiais em função dos indicativos neles contidos. Posterior a isso, será
realizada uma leitura atenta, em face a qual serão destacadas as unidades de registro
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referentes aos modos de abordar tópicos de Nanociência manifestados pelos professores
por meio do questionário respondido. Por fim, a redução dessas unidades de registro
convergirá para as categorias de análise, as quais serão discutidas posteriormente em face
aos referenciais sobre o ensino de ciências.
Notas:
1

Conforme Lei 9394/1996, a Educação Básica no Brasil é formada pela educação infantil, ensino

fundamental e médio. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida para
crianças de até cinco anos de idade, o ensino fundamental é obrigatório, com duração de 9 (nove)
anos e o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 (três) anos.
2

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

3

Conjunto de questões, sendo algumas abertas e outras fechadas.
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Resumo:

O objetivo deste trabalho centra-se em explorar as proposições do
conceito de ensino híbrido para sugerir uma estratégia de ensinoaprendizagem com uso de tecnologia, visando desenvolver a
prática de escrita de textos narrativos, descritivos e dissertativos,
comuns nos gêneros textuais do meio jornalístico. Tal temática faz
parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(PCNEM) (MEC, 2000), mais especificamente da área de Língua
Portuguesa no eixo de Linguagens, códigos e suas tecnologias. A
sugestão consiste em propor a inversão da sala de aula,
reservando os encontros presenciais para a discussão de
montagem de uma revista eletrônica e transferindo, para tarefa de
casa, a transmissão dos conceitos que regem a estrutura dos
gêneros textuais a serem utilizados na composição da publicação,
tais como editorial, artigo de opinião, reportagem, notícia,
entrevista, entre outros.

Palavras-chave:

Ensino híbrido, sala de aula invertida, gêneros textuais, ensino de
Língua Portuguesa, tecnologias na educação, redação.

Abstract:

This paper focuses on exploring the blended learning concept
propositions to suggest a teaching-learning strategy based in
technology to develop the writing practice of narrative, descriptive
and argumentative texts, common in the journalism genres. This
theme is part of the National Curriculum Guidelines for High
School Education (PCNEM) (MEC, 2000), more specifically the
Portuguese area in languages, codes and its technologies axis.
The suggestion concerns about to propose the flipped classroom
to reserve in-person meetings for discussion about publication of
an electronic magazine and to transfer to homework the
transmission of concepts that govern the structure of genres that
will be used in composition content of digital publication, such as
editorial, article opinion, report, news, interview, among others.

Keywords:

Blended learning, flipped classroom, speech genres, Portuguese
learning, technology learning, composition.

1. INTRODUÇÃO
Apontada como uma das tendências na área de Educação para os próximos anos, a
aplicação do conceito de ‘sala de aula invertida’ é vista como uma possibilidade de
otimização do tempo de aulas. O termo original, em inglês, flipped classroom, é definido
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pelo Texas Learning Sciences (2015) como uma das inversões do ciclo típico de aquisição
de conteúdo e da aplicação dos conceitos explorados. Nesse modelo, os estudantes tomam
contato com o conhecimento antes da aula, para que, durante a permanência em classe,
esclareçam e apliquem, de maneira ativa, os conceitos com os quais tiveram contato. Dessa
forma, os professores podem auxiliar os alunos no aprofundamento dos conteúdos, guiando
a classe para atingir níveis mais refinados de aplicação dos conceitos.
Segundo Horn & Staker (2015), dentro do contexto de ensino híbrido, a “sala de aula
invertida” é um tipo de modelo de rotação que “inverte completamente a função normal da
sala de aula” (p. 42). Em consonância com o conceito sumariamente exposto acima, os
autores afirmam que, nesse modo de organização,
[...] os estudantes têm lições ou palestras on-line de forma independente, seja em
casa, seja durante um período de realização de tarefas. O tempo na sala de aula,
anteriormente reservado para instruções do professor, é, em vez disso, gasto no que
costumamos chamar de “lição de casa”, com os professores fornecendo assistência
quando necessário. (p. 43)

É possível afirmar, então, que a inversão da sala de aula consiste em transferir o
contato dos estudantes com um determinado conteúdo para fora da sala de aula,
usualmente por meio de vídeos e videoaulas, leitura e análise de textos, dentre outros.
Dessa forma, para o momento de encontro presencial entre alunos e professor, fica a tarefa
de assimilação do conhecimento, que pode ser realizada, por exemplo, por meio do
desenvolvimento de projetos, mas também com discussões, debates, experimentos,
dinâmicas de grupo, entre outros. A intenção dessa proposta didática é auxiliar na mudança
do papel do professor, fazendo com que o profissional atue mais como um incentivador do
desenvolvimento dos alunos e não apenas um transmissor de conteúdos consolidados.
No contexto do ensino de Língua Portuguesa no Brasil, a prescrição da abordagem da
prática de leitura e produção textual, por meio da análise de gêneros, foi incentivada a partir
da publicação da versão dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998 (MEC, 1998). Em
tal documento norteador, é proposto que as práticas comunicativas sejam abordadas, no
processo de ensino-aprendizagem, conservando os aspectos de sua materialização, ou
seja, no contexto em que ocorrem, com o objetivo de proporcionar a compreensão dos
objetivos de comunicação originais e, assim, promover o entendimento sobre a circulação
de informações no mundo contemporâneo.
Levando em consideração a aplicação do ensino híbrido no planejamento docente da
área de Língua Portuguesa, escolheu-se tratar a integração das tecnologias de informação
e comunicação (TICs) em dois momentos da proposta didática apresentada nesse trabalho:
(1) Para os momentos a distância – organização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem
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para disponibilização de videoaulas, apresentações narradas e demais materiais de estudo
através de uma plataforma LMS (learning management system), visando orientar o aluno no
desenvolvimento de conhecimentos necessários sobre o conceito e o formato dos gêneros
textuais a serem trabalhados no projeto articulado em grupo, no decorrer dos encontros
presenciais; e (2) Para realização do projeto em aula – os alunos, divididos em grupo de
seis elementos, terão como desafio desenvolver uma revista eletrônica, desde o
planejamento editorial até o design final, utilizando ferramentas web-based para respectiva
edição e publicação de conteúdos online .
A escolha das plataformas específicas, citada mais adiante, é baseada no fato das
ferramentas serem de uso gratuito, web-based, com interface simples e apelativa e por
desempenharem a totalidade das funções requeridas para a realização do trabalho conjunto
solicitado.

1.1 O conceito de ensino híbrido e suas aplicações
Um dos temas emergentes na área da educação no século XXI é o ensino híbrido,
traduzido do termo original em inglês blended learning, um método que promove a mistura
entre o ensino presencial e propostas de ensino online, integrando a educação tradicional
com as inovações tecnológicas.
É importante observar que a implantação do ensino híbrido difere de métodos de
ensino presencial enriquecido com tecnologia, também definido como ‘technology-enhanced
learning (teL)’. Tais modelos associam o ensino tradicional com algumas melhorias digitais
decorrentes da utilização de equipamentos como: datashow, lousas digitais, internet,
celular, entre outros recursos, mas a transmissão dos conteúdos continua ancorada,
preferencialmente, ao momento das aulas presenciais. No ensino híbrido, o aprendizado
tem necessariamente uma parte on-line, o que possibilita ao aluno maior controle sobre seu
processo de aprendizagem, com relação ao tempo, ao ritmo e ao espaço físico onde este
ocorre e, com isso, busca estimular a autonomia do estudante. Dentro desse contexto, é
possível, inclusive, implementar estratégias nas quais a aprendizagem seja centrada em
cada aluno, oferecendo conteúdos personalizados, conforme a necessidade.
Conforme Valente (2015):
O ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e
atividades realizadas por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDICs). Existem diferentes propostas de como combinar essas atividades, porém, na
essência, a estratégia, consiste em colocar o foco do processo de aprendizagem no
aluno e não mais na transmissão de informação que o professor tradicionalmente
realiza. De acordo com essa abordagem, o conteúdo e as instruções sobre um
determinado assunto curricular não são transmitidos pelo professor em sala de aula. O
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aluno estuda o material em diferentes situações e ambientes, e a sala de aula passa a
ser o lugar de aprender ativamente, realizando atividades de resolução de problemas
ou projetos, discussões, laboratórios, entre outros, com o apoio do professor e
colaborativamente com os colegas. (pag.13)

Ainda que ligado ao ensino híbrido, o conceito de flipped classroom, associado à ideia
de inverter a sala de aula, visa modificar a função dos encontros presenciais. Nesse
modelo, o aluno assiste às aulas on-line e utiliza a sala de aula como um espaço para
discussão, tirar dúvidas, resolver problemas e desenvolver projetos (individuais ou
colaborativos) com auxílio do professor. A aplicação desse modelo permite repensar a
prática atual, possibilitando a aproximação entre a realidade escolar e o cotidiano dos
alunos, ampliando o envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem e abrindo
espaço no currículo para trabalhar os conteúdos de forma inovadora e mais motivadora.
Segundo Horn & Staker (2015, p. 43), o insight fundamental do modelo proposto pela
sala de aula invertida centra-se no fato de que, ao acessar conteúdo de forma remota, os
alunos podem retroceder ou avançar os conceitos, conforme sua velocidade de
compreensão. Assim, o professor pode preocupar-se menos em adequar, em uma mesma
aula, a velocidade da transmissão de conhecimento, de modo que tanto os alunos que têm
mais facilidade quanto aqueles que necessitam de explicações mais longas possam
alcançar os conceitos trabalhados. Os alunos ganham autonomia para adequar a
construção de conhecimentos à sua forma de compreensão e necessidade de
aprofundamento.
2. PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO: REVISTA ELETRÔNICA
Como abordado, inicialmente, a intenção de investigação aqui apresentada é propor
aos alunos a produção de uma revista eletrônica, que contenha produções textuais de
diferentes gêneros pertinentes ao campo jornalístico. Para tal projeto, os alunos se
organizam em grupos de seis integrantes. Cada estudante assumirá um papel distinto,
conforme a organização típica das redações de jornal e revistas:
 Responsável por manter a linha editorial definida pelo grupo.
1 editor

 Responsável pelas versões finais dos textos, tanto em seus conteúdos
quanto formatos.
 Responsável pela redação do editorial.

2 repórteres

 Um repórter ficará responsável pela realização de uma entrevista e,
posterior, composição do texto.
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 O outro repórter ficará responsável pela realização de uma
reportagem e, posterior, composição do texto.
1 colunista
1 diretor de
arte

 O colunista ficará responsável por pesquisar e escrever 4 pequenas
notícias pertinentes à linha editorial definida pelo grupo.
 Responsável por definir o layout do site da revista.
 Responsável por inserir textos e imagens no site, conferindo
identidade à publicação.
 Responsável por acompanhar os demais integrantes e produzir
imagens condizentes com a temática de cada texto.

1 fotógrafo

Observação: para tal atividade, os alunos podem usar smartphones,
tablets ou, se não houver possibilidade de fazer as fotografias,
pesquisar imagens de uso permitido na internet.

Tabela 1: Divisão dos alunos em grupo e papeis assumidos no trabalho coletivo.

Seguidamente apresentam-se as etapas que estruturam o desenvolvimento do projeto
por parte dos respetivos grupos de alunos.

2.1 Análise de contexto
Antes de iniciar a atividade, o docente deve fazer uma análise de contexto da sala de
aula em que se pretende aplicar a estratégia de ensino-aprendizagem. O número de alunos,
a disponibilidade de um laboratório de informática para os últimos dois encontros
presenciais, o nível de conhecimento prévio dos estudantes, a disponibilidade de acesso à
internet que os alunos têm para os momentos não-presenciais, entre outros, devem ser
fatores avaliados com o objetivo de traçar adaptações no plano aqui apresentado.

2.2 Desenvolvimento de conteúdo
Como uma das características da inversão da sala de aula é transferir os momentos de
transmissão de conhecimento para a modalidade a distância, é necessário organizar um
Ambiente Virtual de Aprendizagem para disponibilizar os materiais aos alunos.
Pela facilidade na operação da tarefa, sugerimos aqui a utilização da ferramenta
MoodleCloud, disponível no endereço <https://moodlecloud.com/en/>. Por meio dela, é
possível organizar uma plataforma Moodle gratuitamente, sem instalação de qualquer
software em servidor.
Sugerimos que o professor organize o ambiente com cinco tópicos, sendo cada um
deles voltado a uma semana do projeto. Dependendo da disponibilidade, o docente pode
produzir videoaulas ou apresentações narradas. No entanto, é possível encontrar muitas
aulas prontas online, em canais como, por exemplo, o YouTubeEDU, uma plataforma
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exclusiva para vídeos ligados à educação. Também, é importante que o professor elabore
um guia de referência sobre os passos propostos para o trabalho em grupo, como um todo,
e especificamente para suporte ao desempenho de cada papel definido, conforme a
atribuição distinguida na tabela 1. Por fim, o professor pode disponibilizar textos conceituais
e exemplos reais das produções que se espera que venham a ser apresentadas ao final do
projeto. Como sugestão, apresentamos o seguinte cronograma de tópicos a serem
abordados no estudo a distância:
 Vídeo sobre conceitos gerais de tipologias e gêneros textuais.
Semana 1

 Material explicativo sobre cada passo do projeto a ser
desenvolvido pelos alunos.
 Comparação entre a estrutura de editoriais e artigos de opinião.

Semana 2

 Estrutura textual de editoriais e artigos de opinião.
 Exemplos reais retirados de jornais ou revistas para inspirar os
alunos em suas produções.
 Comparação entre a estrutura de reportagens e notícias.

Semana 3

 Estrutura textual de reportagens e notícias.
 Exemplos reais retirados de jornais ou revistas para inspirar os
alunos em suas produções.
 Métodos para realização de entrevistas.

Semana 4

 Estrutura textual de entrevistas.
 Exemplos reais retirados de jornais ou revistas para inspirar os
alunos em suas produções.
 Importância

Semana 5

da

linguagem

não-verbal

no

processo

de

comunicação.
 Relação entre imagens e textos verbais.

Tabela 2: Cronograma de tópicos a serem abordados no estudo a distância.

2.3 Proposta de implantação
Os encontros presenciais, então, ficam reservados para o desenvolvimento do projeto
colaborativo de concepção, elaboração e publicação da revista eletrônica. No primeiro
momento, o professor apresenta a dinâmica de aulas e o conteúdo disponível online.
Propõe, então, o desenvolvimento do projeto. Explica que os alunos precisam organizar-se
em grupos de, aproximadamente, seis elementos e que cada aluno terá um papel na
redação da revista: editor, repórter, colunista, diretor de arte ou fotógrafo. Descreve a
responsabilidade atribuída a cada um desses papeis. Por fim, solicita que os alunos se
organizem, conforme a orientação dada.
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Com os grupos já constituídos, o professor discute a ideia de linha editorial e apresenta
diferentes publicações das mais variadas áreas. Nesse momento, pede que os alunos
escolham a temática que mais interessa ao grupo. Eles podem centrar a revista em
diferentes assuntos, tais como: política, esporte, viagens e turismo, cultura, variedades etc.
Nas demais aulas, o momento presencial será utilizado como reuniões de pauta e
aprovação dos textos produzidos, tal como acontece na maioria das redações jornalísticas.
Para facilitar, sugerimos o seguinte cronograma para os encontros presenciais:
 Apresentação da dinâmica de aulas
Encontro
presencial 1

 Organização dos alunos em grupos de trabalho
 Atribuição de funções para cada integrante dos grupos
 Discussão sobre linha editorial da revista.
 Definição de pauta para cada uma das sessões da revista

Encontro
presencial 2

 Produção dos tópicos que devem compor cada texto
 Definição das imagens que devem ilustrar as sessões da revista
eletrônica

Encontro
presencial 3

 Revisão do editorial e dos artigos de opinião produzidos.

Encontro
presencial 4

 Revisão das notícias e reportagens produzidas.

Encontro
presencial 5
Encontro
presencial 6

 Revisão das entrevistas produzidas.
 Montagem do layout da revista, composto pelos textos aprovados mais
as imagens.
 Aprovação final do conteúdo e publicação do site na web
Tabela 3: Cronograma de atividades para o trabalho presencial.

Paralelamente, ao desenvolvimento dos textos, os alunos que ficaram com os papeis
de editor, diretor de arte e fotógrafo desenvolvem um protótipo para o site da revista. Hoje,
existem muitas ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de páginas de internet, com
base na interface e não no código utilizado na programação. Uma dessas opções é o Wix,
disponível no endereço <http://pt.wix.com/>. Com ele, é possível construir páginas web e
hospedar domínios para diferentes finalidades. Há diferentes templates disponíveis na
versão gratuita do Wix e não se exige nenhum conhecimento específico em linguagens de
programação para o pleno desenvolvimento de uma webpage.
Esquematizando a proposta descrita, teríamos uma sequência como a seguir:
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Imagem 1: Cronograma encontros presenciais e estudo a distância.

2.4 Mecanismos avaliativos
No último encontro presencial, os alunos se reúnem para aprovação dos conteúdos e
layout da página criada. Fazem, então, os ajustes finais e disponibilizam o endereço web da
revista no Ambiente Virtual de Aprendizagem.
O docente avaliará o resultado final do site, dando ênfase para os textos produzidos. É
importante esclarecer desde o início do projeto quais serão os pontos observados na
avaliação. O quadro de critérios deve versar sobre: utilização da Língua Portuguesa padrão;
adequação da estrutura do texto ao gênero produzido; coesão e coerência textual;
coerência entre os assuntos abordados no texto e a temática escolhida para a revista;
adequação entre linguagem verbal e não verbal; preocupação com elemenos de ordem
estética e gráfica na organização do texto online.
3. CONCLUSÃO
Busca-se, com a proposta de atividade aqui descrita, dinamizar o trabalho em sala de
aula, com o intuito de demonstrar a aplicação de conceitos que, segundo os parâmetros
curriculares vigentes, devem ser apresentados aos alunos no Ensino Médio. Com isso, temse a intenção de que os estudantes tenham uma motivadora experiência de aprendizagem
significativa, na qual encontrem sentido no conhecimento, desenvolvendo a habilidade de
escrita e valores que permeiam a atividade de comunicação.
Além disso, encontra-se no ensino híbrido, nesse caso mais especificamente na
inversão da sala de aula, um meio para modificar o papel do professor no que tange o
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desenvolvimento de seus alunos. Com a otimização do tempo gasto em sala de aula, faz-se
possível acompanhar o desenvolvimento dos alunos em atividades práticas, nas quais se
observa a aplicação dos conceitos. O trabalho docente, em sala de aula, passa a ser
voltado ao incentivo do desenvolvimento de habilidades e não mais focado na transmissão
de conhecimentos desconectados da realidade dos estudantes.
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Resumo:

Dentre as várias possibilidades de uso das tecnologias da informação em
sala de aula, a confecção de um blog destaca-se como uma atividade que
pode propiciar o desenvolvimento de um grande número de habilidades. A
ideia do projeto “Construindo blogs, compartilhando experiências” é fazer
com que os estudantes apropriem-se da tecnologia e não a utilizem apenas
de maneira instrumental, como suporte para os conteúdos trabalhando em
sala de aula. Para tanto, os docentes e discentes do Curso Técnico em
Eventos do Instituto Federal de Santa Catarina, estão desenvolvendo um
blog no qual os estudantes do referido curso, elegem eventos que acontecem
na cidade de Florianópolis e acompanham as etapas de planejamento,
organização e execução, utilizando entrevistas, visitas, fotografias, filmagens,
observações e anotações em diários de campo. No final do processo, os
estudantes também, realizam uma análise do evento visitado, utilizando
como base os autores da área. Todo o conteúdo é editado com auxílio dos
professores e compartilhado, neste primeiro momento, utilizando a rede
interna da escola (intranet). Os alunos e servidores da instituição têm acesso
às postagens e podem interagir com os mesmos através de um espaço para
perguntas e respostas. Tem-se notado o aprimoramento na construção dos
textos e no uso da língua culta e um maior domínio no uso das ferramentas
da internet e na utilização de softwares. A aproximação com o mercado de
eventos também gerou uma melhor compreensão das técnicas utilizadas na
concepção e execução de um evento.

Palavras-chave:

Tecnologia, blog, eventos, aprendizagem.

Abstract:

Among the various information technology tools that can be employed in the
classroom, ‘blogs' can aid the development of a vast number of skills. The
project “building blogs, sharing experiences” is centred around the idea that
students can use technology not only as an instrument, but as a supporting
tool to further explore the subjects taught in the classroom. Teachers and
pupils of the ‘Events’ course of the “Instituto Federal de Santa Catarina” are
developing a blog in which students can select local events and discuss the
steps involved in planning, organising and executing through the use of
interviews, field visits, photography, films, observations and notes. At the end
of the process, students analyse their chosen event based on literature
published by authors of the ‘events’ field. All information is edited with the
help of teachers and shared, in this initial stage, in the school’s intranet. Other
students and school staff can interact by posting their comments and
questions. There has been a noticeable improvement in the use of language,
internet and software skills. The proximity with the events market has also
aided the understanding of the techniques used in the planing and execution
of events.

Keywords:

Technology, blog, events, learning.
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1. FORMATANDO UMA IDEIA
Neste artigo buscamos apresentar os bastidores de um trabalho ainda em construção,
que vem sendo realizado por estudantes e professores do Curso Técnico em Eventos do
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Trata-se de
um projeto que já demonstra resultados positivos, especialmente, no que concerne ao
desenvolvimento de habilidades de comunicação e expressão, uso de ferramentas da
internet e aquisição de conhecimentos técnicos nas áreas envolvidas.
As atividades do Curso Técnico em Eventos do IFSC foram iniciadas no ano de 2012.
Esse é um curso técnico subsequente (pós-ensino médio) cujo objetivo é formar estudantes
para planejarem, organizarem e executarem pequenos e médios eventos. Depois de
formarmos a segunda turma de alunos, entendemos que poderíamos realizar mudanças
pedagógicas, a fim de adequarmos as atividades realizadas às demandas dos estudantes e
também, a algumas dificuldades observadas nas avaliações realizadas no decorrer do
período de implantação do curso. Desde a concepção do projeto do curso, buscamos
parcerias com empresas organizadoras de eventos, pois entendemos que apenas,
realizando atividades internas, os nossos alunos não atingiriam as competências e
habilidades necessárias para a atuação no referido campo. Isso pode ser constatado nas
diversas avaliações realizadas pelos professores de várias Unidades Curriculares nas
turmas formandas em semestres anteriores.
Era preciso ampliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, através do
acompanhamento de projetos de eventos, desenvolvidos por empresas do setor, nas fases
de planejamento, execução e avaliação. Com essa ação, pretendíamos transformar o
acompanhamento de cada evento num laboratório, tanto para o ensino, quanto para a
aprendizagem de docentes e discentes. No entanto, desde que as relações entre a escola e
as empresas foram estabelecidas, vivenciámos uma série de problemas, principalmente, em
função dos seguintes fatores: sazonalidade do mercado de eventos, número elevado de
alunos acompanhando o mesmo projeto, impossibilidade de presença dos docentes no
acompanhamento integral das atividades, dificuldades de entendimento, por parte das
empresas, das atividades que deveriam ser executadas pelos estudantes (que, muitas
vezes, atuavam em áreas específicas e não tinham oportunidade de vivenciar a execução
do evento como um todo) e impossibilidade de experienciar as tipologias diferenciadas
(eventos sociais, culturais, empresariais, esportivos, técnico-científicos, de negócios, etc.).
Além disso, a dinâmica de execução de um evento, não possibilita a atuação pedagógica da
equipe organizadora.
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A esse cenário, somaram-se outros dois. Professores e equipe pedagógica do Instituto
verificaram dificuldades provenientes da formação geral de estudantes, que não poderiam
ser supridas integralmente durante o curto período de realização do curso (um ano). Tais
deficiências referiam-se a: problemas para elaboração de textos coesos e concisos, falhas
no uso da língua culta, insuficiente domínio sobre o uso de ferramentas da internet e pouca
familiaridade para trabalhar com processadores de texto e planilhas eletrônicas, todas
essas habilidades importantes para execução da função. Os discentes também, realizaram
avaliações periódicas do curso e, dentre as principais demandas, estava a necessidade de
maior proximidade com as tecnologias.
Refletindo sobre o panorama, buscámos alternativas que pudessem se adequar às
principais necessidades surgidas: acompanhar o planejamento e execução de eventos
externos, utilizar as estratégias verbais e não-verbais para favorecer a efetiva comunicação,
produzir gêneros textuais utilizando o padrão culto da língua, desenvolver atividades usando
processadores de texto e planilhas eletrônicas, dominar o uso das principais ferramentas da
Internet e ampliar o uso de meios tecnológicos na sala de aula.
Com intuito de melhorarmos o processo de ensino-aprendizagem, criamos um blog
onde grupos formados por três alunos desempenharam as seguintes funções: acompanhar
o processo de desenvolvimento de um projeto de um evento junto à empresa organizadora
e realizar a cobertura do mesmo durante a execução. Para tanto, a tarefa consistia em
observar aspectos técnicos dos eventos, entrevistar organizadores, produzir vídeos e fotos,
elaborar textos e usar adequadamente a tecnologia para a divulgação (editores de textos,
softwares e ferramentas da internet). Como resultado da experiência vivida, compartilharam
as observações com os colegas de curso, professores, organizadores de eventos e leitores,
através da postagem em um blog, hospedado na intranet da escola.
O objetivo deste artigo é demonstrar a potencialidade dos blogs no processo educativo.
Para tanto, mostrar-se-á o percurso percorrido na implantação do projeto, culminando nos
primeiros resultados, decorrentes da criação de um blog na turma de eventos, no semestre
2015.
2. METOLOGIA
Para atingir a proposta, realizámos uma pesquisa de nível exploratório e descritivo, com
uma abordagem qualitativa, tendo como objeto de análise o desenvolvimento das
habilidades comunicativas, de uso dos meios tecnológicos e o domínio do conhecimento
das técnicas para concepção e execução de um evento. O método de análise utlizado,
numa primeira etapa, foi o observacional, uma vez que, durante o processo, as professoras
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pesquisadoras acompanharam o desenvolvimento das tarefas realizadas pelos estudantes.
Em uma segunda etapa, está sendo utilizado o método comparativo, no qual buscamos
explicar o desenvolvimento das habilidades dos alunos, confrontando as deficiências
encontradas em avaliações diagnósticas, realizadas no início do semestre, com os
resultados que vêm sendo obtidos durante o processo de elaboração dos textos e sua
postagem no blog.
Quanto aos procedimentos, foi realizado até o momento: avaliação diagnóstica,
identificação dos eventos ocorridos em Florianópolis (durante o primeiro semestre de 2015),
formação de dez grupos de três estudantes (contemplando trinta estudantes da turma do
Curso Técnico em Eventos do IFSC), elaboração do roteiro de entrevista estruturada e um
roteiro de observação.
Os dados foram coletados entre os meses de março e maio de 2015, por meio de
entrevistas estruturadas, diários de campo, fotografias, vídeos e observações. O
procedimento de análise dos componentes técnicos dos eventos se deu de forma
qualitativa, nas aulas de Fundamentos de Eventos. A elaboração e reescrita dos textos
verbais foi realizada nas aulas de Comunicação e a postagem e edições (fotos, textos e
vídeos) ocorreram com o apoio dos servidores do setor de Tecnologia da Informação.
3. POR QUE ESCOLHEMOS CONSTRUIR UM BLOG?
Iniciamos refletindo sobre as possibilidades de aprendizagem, que podem ser
produzidas, através dos blogs. Primeiramente, consideramos que os conteúdos de muitos
blogs são frutos da experiência do vivido e que talvez fosse essa experiência, aliada à
responsabilidade de contar uma história, que pudesse motivar os estudantes a atuar como
testemunhas

participativas,

procurando

detalhes,

usando

imagens

e

buscando

complementação do conteúdo em outras fontes. Também, entendemos o blog como uma
mídia, que permite a participação de todos (visto a heterogeneidade dos estudantes com
relação ao uso das tecnologias), pois sua construção e utilização são de fácil compreensão.
Chaves (2002) aponta a necessidade de se escolher uma tecnologia que seja uma
aliada para a aprendizagem, em termos de consistência, clareza, navegabilidade e rapidez.
Outras características que fizeram o blog despontar na preferência foram: a flexibilidade
(permite que diversos usuários possam se conectar e participar das postagens), as
possibilidades de estímulo à aprendizagem colaborativa, o fomento a construção coletiva do
conhecimento, o estímulo à iniciativa e à criatividade e a necessidade de trabalhar
periodicamente habilidades de comunicação e expressão.

287

Foi pensando, justamente, nas possibilidades de construção coletiva e da cooperação
para o conhecimento, que lançamos aos estudantes o desafio de criação de um blog. Além
do encontrar formas diferenciadas de conduzir o binômio ensino-aprendizagem, estávamos
interessados, como professores-pesquisadores, em conhecer os modos como as pessoas
se comunicam, aprendem, criam, interagem e, parafraseando Buckingham (2007), vivem na
era das mídias eletrônicas. Interessa-nos, também, a educação não formal e os conteúdos
que não estão nos currículos escolares. Apoiamo-nos numa ideia provocativa de Gee e
Hayes (2011), quando tecem críticas ao conteudismo escolar:
“Muitos dos conteúdos de qualquer pessoa terá que conhecer no futuro, fora da
escola, ainda não foram descobertos. As pessoas precisam ser mais adeptas da
aprendizagem de coisas novas do que a armazenagem de fatos antigos, supersimplificados e as vezes falsos”. (p.67)

Entendemos, portanto, que uma das possibilidades pode ser a aprendizagem
colaborativa, onde saberes ditos populares e científicos circulam sem rótulos, onde
experiências são compartilhadas, onde ideias se unem e adicionam significados diferentes a
um projeto, onde há criação cooperativa. A “cultura da participação”, discutida por Shirky
(2010), leva em conta a necessidade que as pessoas têm de participar, de produzir, de
atuar. Ele cita os programas construídos coletivamente, os tutoriais em vídeo que ajudam a
encontrar soluções para problemas, os blogs que compartilham informações e ensinam
técnicas de culinária, artesanato, entre outros. Segundo ele estamos em busca de valores
pessoais.
“O valor pessoal é o tipo de valor que recebemos por estar ativos em vez de
passivos, por ser criativos em vez de consumistas. Se você tira uma fotografia, faz
uma cesta ou fabrica um modelo de trem em miniatura, retira algo da experiência.
Essa energia move praticantes de passatempos em todo mundo. (...) Como os
seres humanos têm motivações sociais tanto quanto pessoais, as motivações
sociais podem induzir a muito mais participação do que as motivações pessoais
sozinhas.” (SHIRKY, 2010, p. 153-154).

Jenkins (2006) também reflete sobre a coletivização e compartilhamento no mundo, o
que ele denomina Cultura Participativa. O autor a define como uma cultura com poucas
barreiras, de onde emergem as expressões artísticas e o envolvimento cívico.
“Há imenso apoio para criação e compartilhamento destas criações, algumas
informações que os mais experientes passam para os mais novos (e vice-versa) e
também, aquela onde os membros acreditam que sua contribuição importa, soma
valor e o conecta” (JENKINS,2006, p.5).

O autor nos ensina que não se pode mais ignorar que os saberes e conhecimentos
podem ser transmitidos pelas coletividades humanas, em vários espaços e momentos. A

288

aprendizagem é um processo contínuo e cada vez mais necessário, que independe da
idade, sob pena de obsolescência e isolamento. De acordo com Lévy (2010), as pessoas
aprendem com suas atividades sociais e profissionais. O autor entende que a aprendizagem
é um processo que ocorre ao longo da existência e que não está restrito à escola.
“O que é preciso aprender não pode ser mais planejado, nem precisamente definido
com antecedência. Os percursos e perfis de competência são todos singulares e
podem cada vez menos ser canalizados em programas ou cursos válidos para todos.
Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos.” (LÉVY, 2010, p.
160)

Entendemos o blog como umas das ferramentas pedagógicas que possibilita a
construção e disseminação de saberes e a construção de cidadania. Publicar em um blog é
um exercício de democracia, como nos ensina Martin-Barbero (2014, p. 30) é “aprender a
dizer o mundo, dizê-lo com os outros, a partir da experiência de habitante da terra”.
Tossulino (2009) afirma que reunir opiniões, ideias, dados e informações em um post requer
estudo, leitura, debates e pesquisa, assim como para ler um blog são necessárias: a
reflexão, a produção de sentido e a decodificação do significado.
Em seus textos, além de produzirem discursos, os blogueiros constroem um conceito
de vida, rascunham uma identidade. O cotidiano, contado em fragmentos, os “pedaços de
realidade” (MARTIN-BARBERO, 2002), retratados nas postagens, fazem do blog um
instrumento pedagógico, uma forma de expressão, um elemento propulsor da atribuição de
significado a determinada prática. Através dos textos, fotos e vídeos os blogueiros
constroem um sentido, criam zonas de familiaridade com a atividade e laços com
conhecidos e desconhecidos. Quem lê, está em contato com um discurso, uma voz, um
universo de significados. Quem escreve, expressa suas subjetividades. Os escritores
parecem conhecer sua audiência e escrever para ela. O discurso produzido no blog é
alimentado pelas ideias, experiências e questionamentos do interlocutor, gerando
aprendizagem em duas frentes. O blog, enquanto ambiente virtual, passa a existir em
função de eventos realizados em ambientes reais.
3. PRIMEIRAS ANÁLISES
Durante a implantação já observámos uma efetividade na interdisciplinaridade, no
sentido de integrar conhecimentos de técnicas profissionais das disciplinas Comunicação
para Eventos, Fundamentos de Eventos e Planejamento de Eventos. A experiência do
vivido nos eventos propiciou um maior interesse dos alunos no ensino-aprendizagem,
tornando-os testemunhas participativas desse processo.
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Tendo a operacionalização do evento como fonte de aprendizagem, os alunos
participaram de forma ativa, tornando-se sujeitos na produção do seu próprio conhecimento,
colocando em evidência a cultura participativa, apontada por Jenkins (2006).
Com relação à aquisição de conhecimentos técnicos nas áreas envolvidas notamos a
importância do acompanhamento “in loco”, dos processos e procedimentos que fazem parte
do planejamento e execução de um evento, para um maior desenvolvimento das
habilidades necessárias para atuação profissional. Quando passaram a observar e
experienciar estas etapas, os estudantes apresentaram um maior conhecimento de termos
técnicos da área, que passaram a ser utilizados durante as aulas e nos textos que
produziam. Além disso, desenvolveram maior habilidade para o uso de ferramentas e
instrumentos de controle em eventos, tais como: briefing, check list, orçamentos, roteiros,
follow-up e avaliações. Estes haviam sido utilizados apenas no contexto de sala de aula e,
através dessa participação nos eventos, foi-lhes conferido um novo status, pois os
estudantes perceberam a importância real do uso dos mesmos, correlacionando desta
forma, a teoria e prática profissional.
Os estudantes também tiveram a oportunidade de reconhecer a importância, através
das entrevistas e das visitas aos eventos, de aspectos relacionados ao planejamento e
execução que, muitas vezes, são negligenciados ou tratados de forma rasa na teoria, dentre
eles: as relações entre os perfis dos organizadores e os tipos de eventos organizados, os
diversos papéis exercidos pelos organizadores durante o evento, os ritmos que compõem a
etapa de planejamento e execução (ora cadenciados, ora apressados) e a importância da
definição precisa das equipes de trabalho e de suas responsabilidades. Isto fez com que os
estudantes desfizessem a ideia romantizada do que é ser um gestor de evento, pois
vivenciaram as inúmeras funções desempenhadas, não só pelo organizador, mas por toda a
equipe responsável por fazer o evento acontecer.
No que se refere ao desenvolvimento de habilidades de comunicação e expressão,
observámos que a experiência do vivido nos eventos despertou o interesse pelo registro
escrito, estruturado de acordo com situação de comunicação, ou seja, respeitando o padrão
culto e alinhado aos interlocutores. Já na reescrita dos textos verbais, durante as aulas de
comunicação, considerando os textos não-verbais (imagens) produzidos por eles, a
criatividade foi estimulada. Além disso, a obrigatoriedade de um trabalho periódico de
produção textual, para atualizar sistematicamente o blog, proporcionou o desenvolvimento
de habilidades relacionadas à expressão escrita. Entre as dificuldades de produção textual,
os alunos melhoraram a estrutura dos textos verbais, no que concerne à objetividade,
clareza, coesão e coerência. Essas propriedades da linguagem são necessárias, tanto nos
gêneros postados no blog, quanto em outros gêneros textuais da área profissional. Além

290

disso, aprenderam a correlacionar a linguagem verbal com a não-verbal (fotos, filmes, entre
outros).
Quanto ao uso das ferramentas da internet, percebemos esse novo modelo de espaço
do conhecimento, o blog, como possibilidade de efetiva comunicação e interação entre os
estudantes e entre professores e alunos, via mídia eletrônica. Ou seja, supriu-se uma
dificuldade de acompanhamento presencial das atividades práticas dos estudantes, por
parte dos professores.
A construção e as postagens no blog funcionaram como elementos propulsores de
significado para a inserção dos estudantes no mundo digital, motivando-os para o uso das
ferramentas da internet, dos processadores de texto e de softwares específicos. Percebeuse também, com a análise dos acessos ao blog, que o interesse dos alunos pela leitura dos
textos dos colegas, estabeleceu um compartilhamento de saberes e uma maior interação
entre eles, bem como com os professores. Isso está sendo demonstrado pela maior
participação durante as aulas e nos comentários inseridos após cada postagem.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aproximar os estudantes da tecnologia da informação nas atividades acadêmicas,
mostrou-se uma estratégia eficaz, principalmente pela motivação gerada a partir da
possibilidade de maior domínio de ferramentas tecnológicas, uma vez que estamos
inseridos na era da informação.
O blog é um canal de comunicação, que está à disposição de todos e que possibilita a
disseminação rápida de informações e ideias, podendo contribuir com a promoção
profissional. Entretanto, é necessário estabelecer objetivos bem definidos para que se
possa proporcionar o desenvolvimento de habilidades para compartilhar saberes e
estabelecer redes de contatos, buscando a interação.
O futuro profissional de eventos, que desenvolve habilidades necessárias para uso da
Tecnologia da Informação, além de puder usar o blog como estratégia profissional (pois
possibilita a divulgação dos serviços, o diálogo, a interação e o relacionamento), estará
adquirindo conhecimentos para o uso de outras tecnologias, como as redes sociais, que,
contemporaneamente, são meios muito utilizados pela celeridade com que as informações
fluem e pelo relativo baixo custo de seu uso.
Como este é um projeto em andamento, pode-se dizer que os primeiros resultados são
significativamente positivos. Entre os estudantes, observou-se um maior domínio das
ferramentas da internet e de alguns programas necessários para edição de textos, imagens
e vídeos. Além disso, houve uma melhoria na produção textual, na apropriação de
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terminologias

técnicas

da

área

de

eventos,

numa

maior

compreensão

das

responsabilidades que fazem parte da gestão de um evento, e num melhor uso de
ferramentas e instrumentos de controle. Da mesma maneira, entende-se que a motivação e
interesse pelo curso aumentaram desde que passaram a ser utilizados, pelas professoras,
os exemplos trazidos pelos próprios estudantes em suas postagens no blog. A possibilidade
de interação entre os pares também contribuiu para essa maior aderência.
No entanto, considera-se que é necessário realizar uma avaliação para identificar
aspectos a serem melhorados e, na sequência, dar continuidade com as próximas turmas,
através da consolidação por meio da ampla divulgação do blog, na rede mundial de
computadores.
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Abstract:

The advancement of information and communication technologies
(ICTs) has influenced, without exception, all forms of education,
whether in schools, educational institutes or universities. While
the expansion of the Distance Learning (DL), Brazil now
considered a State policy for national democratization of
education, it is observed that the ICT has also promoted changes
in teaching practices of classroom education. The University of
Brasilia (UNB) has two modes of education for various degree
courses: classroom and distance. The Institute of Biological
Sciences, UNB offers classroom and distance learning for the
degree course and classroom teaching for the baccalaureate.
When it comes to classroom courses, these are far and without a
full contemporary identity that meets the demands of the "new
student profile," inserted in the information society. This project
arose from the concern of some teachers working in two modes
with this subject and this reality and aims to use the technological
tools developed primarily for the distance mode in classroom
teaching. .The Project proposes a strategy to increase the
participation of the student in the classroom classroom,
individually and anonymously. The project is being implemented /
initial and preliminary results show a wide range of teaching
acceptance.

1. INTRODUCTION

Dialogue is the key concept and essential practice in Freire's conception. There is no
teaching without "discência". All this reminds us that Paulo Freire, our important educator,
believes in education for freedom and not for oppression, with interaction, joy, challenges,
attendance and attitudes. All this also reminds us that society we are today is inserted
information, free access to knowledge, where the relationship between teacher and student,
teaching and learning mingle and converse. At the concept of pedagogy for liberation, one of
Paulo Freire's ideas is the design "problem-solving" where the teacher and student are part
of the same process, establishing it a dialogical-dialectical relationship, in which both learn
together. Here prevails dialogue, exchange of information, teacher and student interact
knowledge producing knowledge (Freire, 1987).
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The traditional classroom teaching takes as its main teaching critical to have the teacher
as the central character, keeper and transmitter of knowledge, while the student is reserved
the role of passive recipient. In turn, distance learning, to absorb all the new technologies of
communication and information-ICT, as well as resources WEB, is closer and more
collaborative model of teaching and learning, centered on student-oriented actions to build
their learning actively, responsible and shared with other students and the teacher. The
Virtual Environments constant learning-AVAs in distance learning, are increasingly used inperson courses, assisting the organization of content and monitoring individualized for each
student. At the University of Brasilia-UnB, the platform Learn, administered by the Graduate
School of Management to Distance-DEGD, allows any classroom discipline use the open
source Moodle, for the use of management and teaching activities outside the classroom.
The traditional classroom endures as a pedagogical design achievements and passed
as a paradigm introduced with great uniformity in systems the world of education. Today's
educational systems are based on a very similar basic structure (Gadotti, 2000). Even under
the auspices of the said globalization traditional education still remained as a curricular
parameter common. However, the face classroom coming up with the clamor of universal
the quality of education, the need to achieve the individual marginalized economically or
territorially with these challenges that seem to be short of scope of traditional teaching, at
least in the short to medium term in our country.
THE overcoming the distances to teach comes with capable ICT, formidably in stock "in
a practical and affordable way, huge amounts of information, which are stored intelligently,
enabling research and the way to access much simple, friendly and flexible "(Gadotti, 2000).
In fact, the advent of the Internet allows.
Today the access of any home or classroom, libraries and information supplied not only
by words but also by images, sounds, photos and videos. The undeniable advancement for
teaching and learning comes from facilities available ICT, opening a range of educational
and teaching resources for both distance learning, and for the classroom, and that's a
motivator of a possible convergence, which will provide, the experience of each of these
modalities, to emerge fusion of presenting the best in their teaching practices and
approaches teaching.
Gomes (2005) points out as potential use of ICTs, the support of education presence in
the classroom; the opportunity to self-study and virtual extension of the room class, among
others. It is noteworthy that the amplification of the face classroom with technological
resources involves practical aspects of guidance for students on the indication and
recognition of trusted sites, interpretation of texts, facts and thoughts still available and
critical analysis available on the network content.
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Lopes Gomes and point to the importance of appropriate content increase mobilizing
and motivating activities: "Looks can be said that technology is not the thing that determines
the use and promotion of virtual learning spaces. The lack of contents suitable to feed the
spaces streamline the adoption of teaching strategies very teacher-centered and content,
the promotion of activities mobilizing and motivating for students, among others, are far more
aspects important. "Lopes and Gomes, 2007.
Dowbor (1998) predicted that "the school will no longer be" lessons on "to be" managing
the knowledge ", therefore the school must not only be modernized, but, especially become
deeply, have project data, planning and curricula appropriate to the market and social
expectations. Often we encounter tendency to seek solutions or innovations outside of
educational institutions, it is nevertheless is them that should arise own governance,
knowledge and development (Gadotti, 2000).
If the student is the center of collaborative ideal education, the figure of the teacher
stands out for being the character able to master new technologies and merging them with
knowledge, dialogue with other areas, and deconstruct concepts rooted in the classroom
learning culture.
Teacher depends on the elaboration of a new classroom teaching in class. In that
context, we highlight two challenges in the classroom teaching at present: development of
new teaching materials with the use of ICT that meets the new profile student, computerized,
engaged in different social networks, looking forward to new tech gadgets and trivializes the
use of "smartphone" and the challenge of making the attractive classroom to gain attention
and direct the student's interest to Learning the discipline content.
For Novoa, "the teacher must help students to transform information into knowledge.
What defines learning is not knowing much, is to understand well that which is known. We
need to develop in students the ability to study, searching, searching, selecting, to
communicate. “As Michel Serres, we are contemporary of the third great revolution in human
history. The first was writing, there are 6000 years. The second was the printed book 500
years ago. The third is today, digital revolution. The technologies are part of everyday life of
the new generations.
We need inspiring, not repeaters. People who have life things to say, examples to give.
To educate is to tell a story, and sign each child, each young man in this story. It is a ride on
the culture, by knowledge, by creation. A trip to resort to Proust, in which more important
than finding new land is to achieve new looks. That is why today, as the contribution
significant of Paulo Freire to consider education a critical perspective and Progressive (Text
taken

from

the

site

http://observatoriomidiaesportiva.blogspot.com.br/2010/02/antonio-

novoa-e-profissaodocente-sobre.html # sthash.MlV1vBVv.dpuf on 06.07.2015).
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The new reality requires changing the didactic procedures, regardless of the use of ICT,
it is expected the teacher to guide and refer the student front of numerous forms available to
achieve knowledge today. Changing the dynamic of room class is also expected in the new
classroom nothing is fixed, the acts are constantly coordinated and reviewed and fully
integrated with exchanges with the exterior bring more and more information (Kenski, 2013).
In the face classroom is common to non-use or under-use of the Web as the students
use it with ease and very often outside the classroom, both to study the content, how to
design tasks initiated in own room class. Over 75% of students of an engineering course
which was conducted study accessed the Internet to prepare for tests and over 45% used
the Internet learning content and activities of compliance required by teacher (Braddom et al,
2003).
One way to promote critical thinking, active and cooperative in the classroom
attendance has been described under the name of Just-in-Time Teaching- (JiTT) a teaching
and learning methodology that combines the classroom and the classroom active
participation of students with Web resources (Novak et al, 2003).
Initially JiTT was developed at Indiana University to help teachers who taught physics
content, and its use is described today in different disciplines beyond Biology Physics,
Geology, Music, Mathematics and others (Pires & Veit, 2006), (Novak & Marrs, 2003). In the
method JiTT students exempt certain time in the classroom to access knowledge through a
course site or through a learning management system. Saved the particularities of each
discipline and teacher, a simple description of the method is the assignment questions for
students solve or manifest on certain content, always after Web query, when they can post
your answer for all take note, thus encouraging research, reading and drawing up a
response in their classroom.
In this project we intend to apply the JiTT with some modifications we suppose are
important in our academic reality, such as preserving the anonymity of student in posting
their responses to overcome shyness and fear of criticism colleagues. The orientation of the
student as a reliable and scientific sites will also be one of the actions to be introduced in
methodology, since the students did not receive and do not have enough experience for
inaccuracies distinction freely published in network. In the foregoing, it is intended to use the
JiTT definition of plagiarism, their consequences and how to avoid, because the student is in
the construction phase of its knowledge and should be encouraged to read, interpret and
write without having to show innovation or knowledge that are not yours.
The present proposal assumes that the Web use in the classroom face is an attractive
complement for teaching and learning content pleasant, quick and dynamic way and that,
the study in the classroom, assisted by computer, laptop or smartphone, will have significant
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participation by the students. THE strategy is to promote the inclusion of ICT and web as
motivation tools learning different content in order to bring to the classroom motivation and
encouraging desired by the students. To do so, will pilot disciplines biologies taught in the
course of degree in Biological Sciences at UNB in face modality in order to collaborate with
the necessary change of attitude in transmission of knowledge and the pressing interaction
between students and professoralunos.
In this strategy, the teacher has an important catalytic role in the process of learning. It
has yet as the project perspective not only increased student motivation in the classroom,
but also the development of the spirit critical, growing approval rating and the ongoing
redesign and renovation of methodology of teaching in the classroom. The continuity of this
project will be extrapolation of experience for public schools, since it is required only line
telephone with access to the web and computers.
Finally, follows the table that lists the assumptions and the specific objective respective.
The concerns are many and various issues arise during the writing a project for teaching
biology, teacher training and technological innovations to-face classroom. Why the student
must give up his daily technology to go into the classroom? Prohibited cell phones and
tablets in the classroom? Or use them to please interactive and more attractive teaching?
2. METODOLOGY
A virtual learning environment will be built (AVA) for use during class face students can
access the own mobile devices ("Smartphones", "tablets", "netbooks") anonymously, by the
free choice of "Nicks". The teacher will design with a "data show" the main page of the AVA
throughout the duration of the class, so the class will follow the action developed.
The focus of the AVA is the presentation, at specific times of the class of objective
questions that appear on the projection and on mobile devices each student. The teacher set
a maximum time for students to respond by mobile devices (that is, anonymously) and as
this happens the designed page will show in real time the number of students who have
already responded.
At the close of the period allowed, will be presented simply as the result QUANTITY of
students who chose each of the alternatives. Over a period time will be reserved for the
arguments of students in favor of own choice (orally or to preserve the anonymity via a text
field that also will be projected on the main page), and only then will be given by Professor
alternative correct, then the new session of discussions, oral or anonymous. In the
application stage expanded all interventions will be stored in a database (with be identified
by the device "cookies"), so that the teacher can follow the progress of the class (and
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perhaps each individual user, albeit anonymously). In the pilot application stage at the end of
each lesson will be performed by students an anonymous evaluation of the quality of the
proposal.
Construction of the AVA will use a linux server (Ubuntu operating system) with Apache
(server "web"), php (language for dynamic pages) and MySQL (database Data).
3. RESULTS
Prior results show a wide range of acceptance or rejection of new technologies in the
classroom higher education in the classroom mode. The initial research we are still not
ending, so we do not have final results.
4. CONCLUSION
Because the initial phase of this work is, we still have no conclusive results, the project
is being implemented and will soon present the initial results.
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Resumo:

A investigação que se apresenta insere-se no projeto de doutoramento
em Multimédia em Educação de uma das autoras, estando articulada
com o projeto AGIRE (Apoio à Gestão Integrada da Rede Escolar),
uma colaboração entre a Universidade de Aveiro, o consórcio EXample e o Agrupamento de Escolas de Gafanha da Nazaré, com vista
à implementação do projeto EduLabs. Este projeto constitui uma
iniciativa piloto a nível nacional que procura promover a inovação em
educação. Para além do apetrechamento tecnológico de salas de aula,
o modelo EduLab prevê a formação e o acompanhamento dos
docentes, como forma de incentivo à implementação de estratégias de
ensino inovadoras.
Neste artigo pretende-se avaliar o impacto do modelo EduLab nas
estratégias de ensino implementadas pelos docentes do Agrupamento
de Escolas envolvido, no ano letivo 2014/2015. Com esse intuito,
recolheram-se dados através de inquéritos por questionário aos
docentes, grelhas de registo de aulas e relatórios reflexivos da oficina
de formação, frequentada pelos docentes envolvidos.
Verifica-se que a implementação do modelo EduLab conduziu a um
aumento da frequência com que os docentes recorrem à utilização das
tecnologias, tanto em contexto de sala de aula, como para a
preparação das atividades. Essencialmente, a utilização das
tecnologias na sala de aula está associada à resolução de propostas
de trabalho, atividades de pesquisa e exposição de conteúdos pelo
professor. Os docentes reconhecem potencialidades no uso das
tecnologias, salientando o facto de permitirem a implementação de
estratégias de ensino diversificadas e inovadoras. No entanto, os
docentes apontam alguns obstáculos à utilização das tecnologias em
contexto educativo, que podem tornar a implementação dessas
estratégias menos frequente, nomeadamente, a inexistência ou mau
funcionamento dos recursos, a sobrecarga de trabalho dos docentes, o
tempo necessário à preparação de aulas e o número de alunos por
turma.

Palavras-chave:

Modelo EduLab, estratégias de ensino, impacto, inovação.

Abstract:

The current research is part of a doctoral project in Multimedia in
Education held by one of the authors, and with articulation with the
AGIRE project (School Network Integrated Management Support
Project), which comprise a collaboration between the University of
Aveiro, the E-Xample consortium and the School Grouping of Gafanha
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da Nazaré, where the EduLabs project was implemented. This project is
a pilot initiative at a national level that intends to promote innovation in
education. In addition to the technological equipment of classrooms, the
EduLab model foresees the training teachers and monitoring the
process as a way of promoting the implementation of innovative
teaching strategies.
This paper aims to evaluate the impact of EduLab model in the teaching
strategies implemented by teachers of the involved School Grouping,
during the 2014/2015 school year. To achieve that goal, data were
collected by a questionnaire applied by the teachers, lessons
registration grids and reflective reports of the training workshop
attended by the teachers involved.
It appears that the EduLab model implementation led to an increase of
frequency in which teachers resort to use technologies, both in
classroom context as in the preparation of activities. Essentially, the use
of technologies in classroom is linked to the resolution of work
proposals, research activities and contents exposed by the teacher.
Teachers recognize potential in the use of technologies, highlighting the
fact that they enable the implementation of diverse and innovative
teaching strategies. However, teachers point out some obstacles to the
use of technologies in educational context that can make less frequent
the implementation of those strategies, in particular, the absence or
failure of resources, the workload of teachers, and the time needed to
prepare lessons and the number of students per class.
Keywords:

EduLab model, teaching strategies, impact, innovation.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo insere-se no projeto de doutoramento em Multimédia em
Educação da Universidade de Aveiro da primeira autora, sendo a segunda sua
orientadora. Por sua vez, este projeto está integrado no projeto AGIRE (Apoio à
Gestão Integrada da Rede Escolar), uma colaboração entre o consórcio E-Xample,
que reúne vinte e seis empresas da área do ensino e aprendizagem, a Universidade
de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de Gafanha da Nazaré (AEGN), onde foi criado
um dos dez ecossistemas educativos experimentais, designados por EduLabs,
implementados a nível nacional no ano letivo 2014/2015.
Os EduLabs, ou laboratórios de educação, constituem salas de aula equipadas
com diversos recursos tecnológicos, nomeadamente, computador, projetor e quadro
interativo, onde tanto os alunos como os docentes dispõem de tablets com os
respetivos manuais escolares digitais integrados, Recursos Educativos Digitais (RED)
e software de e-learning e gestão da sala de aula, Mythware (Figura 1). Com estes
recursos, o modelo EduLab, para além de procurar dar resposta às necessidades e
interesses das novas gerações, visa o desenvolvimento da literacia digital, bem como
de saberes e competências de todos os envolvidos.
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Figura 1. O modelo EduLab (retirado de E-Xample, 2014).
O modelo EduLab procura proporcionar um processo de ensino e de
aprendizagem dinâmico e mais eficiente, a partir da utilização das tecnologias e do
envolvimento de professores, alunos e encarregados de educação. Para além do
apetrechamento

tecnológico,

o

modelo

EduLab

prevê

a

formação

e

o

acompanhamento pedagógico dos docentes, como forma de incentivo à utilização
integrada, pedagógica e motivadora das tecnologias e à adoção de práticas de ensino
inovadoras com recurso a estas ferramentas. O facto de não descurar a formação e o
acompanhamento dos docentes, como aconteceu com alguns projetos e iniciativas de
incentivo à integração das tecnologias na educação já implementados, vai ao encontro
do defendido por Horta (2013), que afirma que a formação assume um papel
fundamental para que os professores utilizem as tecnologias em contexto educativo.
Nesse sentido, os docentes envolvidos neste projeto frequentaram um curso de
formação centrado em questões mais tecnológicas, de 15 horas, sobre a utilização e
potencialidades educativas da tecnologia disponível, e uma oficina de formação, com
64 horas, focada em questões mais pedagógicas, abordando estratégias adequadas a
este contexto (Carlos, Pombo, & Loureiro, 2014).
O modelo EduLab procura promover a inovação em educação, não só pelas
próprias ferramentas tecnológicas que disponibiliza, mas também, pelo incentivo aos
docentes para a implementação de práticas de ensino inovadoras com recurso às
tecnologias, como a metodologia de flipped classroom, a aprendizagem colaborativa e
o ensino por pesquisa (Pombo, Carlos, & Loureiro, 2015), que se apresentam,
sucintamente, em seguida.
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A metodologia de flipped classroom carateriza-se por uma inversão das tarefas
usualmente feitas na sala de aula e em casa. Assim, as atividades que
“tradicionalmente” são realizadas na aula, como a exposição de um tema, passam a
ser realizadas em casa, a partir de um vídeo ou de outro recurso criado e
disponibilizado pelo professor. Por outro lado, as atividades que geralmente são
realizadas em casa, como a consolidação desse tema, passam a constituir o trabalho
na sala de aula. A inversão de tarefas pressupõe também, uma inversão do papel do
professor, que deixa de se assumir como transmissor de conhecimentos para passar a
orientar os alunos na “aquisição” desses conhecimentos. Na sala de aula, privilegia-se
o trabalho colaborativo, a resolução de problemas e o debate sobre os assuntos
explorados em casa pelos alunos (Bergmann, Overmyer, & Wilie, 2011; Bergmann &
Sams, 2012; Tucker, 2012).
A aprendizagem colaborativa carateriza-se pela participação ativa dos alunos na
concretização de uma tarefa coletiva, onde está patente a negociação, a interação, a
autonomia e a reflexão (Meirinhos & Osório, 2006), em que os envolvidos adquirem e
partilham experiências e conhecimentos (Zhu, 2012).
A metodologia de ensino por pesquisa visa a construção de conceitos,
competências, atitudes e valores onde o aluno tem um papel ativo na sua
aprendizagem. Nesta metodologia, o professor surge como um organizador de
processos de partilha, de interação e de reflexão, procurando o envolvimento dos
alunos (Cachapuz, Praia, & Jorge, 2002).
Esta investigação realizou-se no AEGN, onde estiveram envolvidos treze
docentes de várias áreas disciplinares e cinco turmas dos três ciclos de ensino. Neste
artigo pretende-se avaliar o impacto do modelo EduLab, nas estratégias de ensino
implementadas pelos docentes, nomeadamente, se este modelo contribuiu para a
adoção de práticas de ensino inovadoras com recurso a tecnologias.
Em seguida, apresenta-se a metodologia adotada, com destaque para os
instrumentos de recolha de dados considerados, os resultados do estudo e as
respetivas conclusões.
2. METODOLOGIA
Esta investigação, de natureza mista, assenta na metodologia de estudo de caso,
uma vez que procura estudar, em profundidade, um fenómeno no seu contexto
natural, explorando-o e descrevendo-o (Yin, 2010). Esta é, segundo Lessard-Hébert,
Goyette e Boutin (2010), a metodologia de investigação mais aberta, mais real e, por
isso, menos manipulável, que envolve a descrição detalhada e completa de uma
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entidade bem definida, procurando compreender o “como” e os “porquês” dessa
entidade (Ponte, 2006).
De forma a avaliar o impacto do modelo EduLab nas estratégias de ensino
implementadas pelos docentes, envolvidos no projeto, optou-se por recorrer a um
leque diversificado de instrumentos de recolha de dados, de forma a obter um conjunto
mais abrangente de informações que, após análise, podem corroborar um mesmo
fenómeno (Yin, 2010), nomeadamente, inquéritos por questionário administrados aos
docentes, grelhas de registo de aulas (https://docs.google.com/forms/d/1H_iRn2w0hSI8vyBTdSJDlfx8vDdzGyPp8x8GeTluSQ/viewform)
docentes

e

relatórios

reflexivos

dos

(https://www.dropbox.com/s/0mafj2gug17kpxm/Relatorioreflexivo.pdf?dl=0),

elaborados no âmbito da oficina de formação.
A aplicação dos inquéritos por questionário ocorreu em dois momentos: antes da
implementação do projeto piloto e um ano após o seu início. No inquérito por
questionário inicial
(https://docs.google.com/forms/d/1LuhOLhxWu5Q3C75TYAzg3wpP1PCT1B65Te26k6
cXKK4/viewform), pretendeu-se caraterizar os treze docentes do AEGN, integrados no
projeto EduLabs, conhecer o grau de familiaridade na realização de tarefas
envolvendo as tecnologias e a respetiva aplicação na preparação e concretização das
atividades letivas. Pretendeu-se, ainda, identificar as perceções dos docentes sobre o
contributo das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, bem como alguns
obstáculos à implementação de estratégias de ensino que recorrem à tecnologia.
No inquérito por questionário aplicado no final do primeiro ano de implementação
do projeto (http://goo.gl/forms/9SdjS5Duvs), pretendeu-se identificar a frequência com
que os docentes recorrem às tecnologias na preparação das suas atividades e na
respetiva aplicação em contexto de sala de aula. Pretendeu-se, ainda, conhecer a
perspetiva dos docentes sobre o impacto da utilização das tecnologias no processo de
ensino e de aprendizagem, identificar obstáculos à utilização das tecnologias e à
implementação de estratégias de ensino inovadoras na sala de aula e avaliar o
contributo do projeto EduLabs na utilização das tecnologias pelos docentes. Este
questionário foi preenchido por onze dos treze docentes envolvidos, inicialmente, no
projeto.
Ao longo do ano letivo 2014/2015 foram preenchidas quarenta e seis grelhas de
registo de aulas de turmas do segundo, quinto e oitavo anos. Estas visavam,
sobretudo, identificar as estratégias e os recursos adotados nas aulas, bem como os
objetivos associados à utilização desses recursos, e refletir sobre o impacto que a
utilização das tecnologias tinha nos alunos, no professor, na aprendizagem e na
gestão da própria aula.
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Os dados recolhidos através da técnica de inquérito e de observação foram
complementados com os relatórios reflexivos dos professores, um instrumento de
reflexão final da oficina de formação, frequentada pelos docentes integrados no
projeto.
De salientar que dos treze docentes que iniciaram o projeto e, consequentemente,
a oficina de formação, apenas doze o fizeram ao longo de todo o ano letivo, tendo
elaborado o respetivo relatório reflexivo. Há também, a registar a saída de uma
docente do AEGN no ano letivo 2015/2016, motivo pelo qual só se regista o
preenchimento de onze inquéritos por questionário finais.
Considerou-se relevante analisar também, o posicionamento dos docentes na
“Technology Integration Matrix” (TIM) (Kemler, Welsh, & Papke, 2011), que ocorreu em
dois momentos distintos: no início da oficina de formação, através da realização de um
trabalho autónomo, e no final da mesma, aquando da elaboração do relatório reflexivo
da oficina de formação. A TIM constitui uma ferramenta que descreve e avalia os
níveis de integração da tecnologia no currículo (iniciação, adoção, adaptação, infusão
e transformação), em função de diferentes ambientes de aprendizagem (ativo,
colaborativo, construtivo, autêntico e orientado a objetivos).
Os dados recolhidos através dos inquéritos por questionário (inicial e final) e
através das grelhas de registo de aulas, pela sua natureza quantitativa, foram alvo de
tratamento estatístico. Por sua vez, os dados recolhidos através dos relatórios
reflexivos do professor, dada a sua natureza essencialmente qualitativa, foram
tratados através de análise de conteúdo. Os resultados são apresentados no capítulo
seguinte.
3. RESULTADOS
Comecemos por caraterizar, de forma breve, os docentes envolvidos no projeto e
que colaboraram na recolha dos dados apresentados. Dos docentes integrados
inicialmente no projeto, 92% têm idade superior a quarenta anos e 77% lecionam há
mais de vinte e um anos. Os conhecimentos ao nível da utilização das tecnologias
foram adquiridos, maioritariamente, em ações de formação contínua, relacionadas
com a área (85%), através de autoformação (77%) e com apoio de familiares e amigos
(62%). A maior parte dos docentes afirma dominar as ferramentas do Microsoft Office,
ter facilidade em efetuar o download de ficheiros, pesquisar na Internet e comunicar à
distância. Há, no entanto, algumas “tarefas digitais”, nas quais os docentes
reconhecem ter maiores dificuldades, nomeadamente, a criação e dinamização de
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wikis, ebooks e blogues, bem como o desenho e tratamento de imagens e a produção
de podcasts e videocasts (Gráfico 1).
Funcionalidades do Microsoft Office Word

100%

Funcionalidades do Microsoft Office Excel

85%

Funcionalidades do Microsoft Office Power Point

100%

Download de ficheiros da Internet

92%

Pesquisa na Internet

100%

Comunicação à distância

100%

Criação/dinamização de blogues

46%

Criação/dinamização de wikis 8%
Criação de ebooks

23%

Desenho e tratamento de imagens

38%

Produção de podcasts/videocasts 8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfico 1. Domínio de ferramentas tecnológicas.
A implementação do modelo EduLab pressupõe que os docentes se apropriem da
tecnologia, utilizando-a como uma ferramenta potenciadora de aprendizagens na sala
de aula, mas também, como um instrumento de trabalho útil na preparação das suas
atividades letivas. Após a implementação do projeto, ao nível da preparação de aulas,
verifica-se um aumento da frequência com que os docentes pesquisam informação na
Internet, consultam RED online, elaboram propostas de trabalho para os alunos em
suporte digital, desenvolvem recursos para o quadro interativo e disponibilizam
recursos em plataformas digitais (Tabela 1). Devido aos arredondamentos, a soma das
frequências relativas de algumas linhas da Tabela 1, aparentemente, não perfaz os
100%, havendo um desvio máximo de 1%.
Nunca

< 1 vez por
mês

1 a 3 vezes
por mês

1 vez por
semana

> 1 vez por
semana

Antes

Após

Antes

Após

Antes

Após

Antes

Após

Antes

Após

Pesquisar Informação na
Internet

0%

0%

0%

0%

8%

9%

23%

9%

69%

82%

Consultar RED online

0%

0%

0%

0%

8%

9%

23%

0%

69%

91%

Elaborar propostas de
trabalho para os alunos

0%

0%

8%

0%

15%

18%

38%

36%

38%

46%

Realizar apresentações
para os alunos

0%

0%

8%

9%

23%

18%

23%

55%

46%

18%

Preparar a avaliação dos
alunos

0%

9%

8%

0%

31%

46%

31%

36%

31%

9%

Desenvolver recursos
para quadros interativos

31%

18%

38%

27%

8%

18%

8%

18%

15%

18%
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Desenvolver RED

31%

18%

31%

46%

31%

18%

0%

18%

8%

0%

Disponibilizar recursos
em plataformas digitais

31%

0%

23%

27%

15%

36%

23%

18%

8%

18%

Trabalhar de forma
colaborativa com colegas

0%

0%

8%

27%

15%

9%

23%

36%

54%

27%

Tabela 1. Frequência de utilização das tecnologias na preparação de aulas (antes e
após a implementação do projeto).
Após a implementação do projeto EduLabs, 82% dos docentes refere que, em
contexto de sala de aula, os recursos tecnológicos foram utilizados de forma mais
frequente pelos alunos, sobretudo o processador de texto, o editor de apresentações,
os manuais digitais, o software educativo, a Internet e os quadros interativos.
Efetivamente, os docentes reconhecem que uma das mudanças que o modelo EduLab
suscitou, nas suas práticas letivas, foi uma melhor gestão dos recursos disponíveis, de
forma que o aluno tivesse um papel mais ativo, e não de mero espetador, e o
professor, um papel de orientador e mediador dos alunos no processo de utilização
das tecnologias.
Na fase de implementação do projeto, verifica-se que os objetivos de utilização
das tecnologias na sala de aula são diversificados, destacando-se, no entanto, como
objetivos mais frequentes, a resolução de fichas e propostas de trabalho pelos alunos
(em suporte digital), a exposição pelo professor e a realização de atividades de
pesquisa (Gráfico 2).
Resolução de ficha/proposta de trabalho

28

Exposição (professor)

16

Pesquisa

11

Comunicação

8

Produção de conteúdos

6

Apresentação de conteúdos pelos alunos

5

Avaliação

5

Observação/técnicas experimentais

5

Revisão de conteúdos

2

Envolvimento dos EE

0

0

5

10

15

20

25

30

NÚMERO DE AULAS

Gráfico 2. Objetivos de utilização das tecnologias.
Associado aos objetivos de utilização das tecnologias, apresentados no Gráfico 2,
regista-se a implementação das estratégias de ensino inovadoras que são
preconizadas no modelo EduLab e que foram abordadas na oficina de formação,
nomeadamente, a metodologia de flipped classroom em dez aulas observadas (22%)
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e o ensino por pesquisa em onze aulas (24%). Também, o trabalho colaborativo foi
promovido em dezoito aulas observadas (39%), havendo, no entanto, um número
superior de aulas (vinte e três) em que a modalidade de trabalho individual foi
privilegiada (50%).
Os recursos tecnológicos disponibilizados a alunos e professores no contexto do
EduLab são uma das mais-valias que todos os docentes reconhecem para o sucesso
do projeto. O facto de todos os alunos possuírem um tablet (em casa e na escola),
manuais digitais e acesso a uma plataforma de recursos educativos digitais, contribuiu
para uma utilização muito frequente das tecnologias na sala de aula e para a
implementação de estratégias que recorrem a tecnologias. Para além destes recursos,
regista-se, na sala de aula, uma utilização frequente do computador, do projetor, do
quadro interativo (utilizado de forma, efetivamente, interativa), de apresentações, de
guiões/propostas de trabalho em suporte digital e do software Mythware, como forma
de comunicação, partilha e avaliação (Gráfico 3).
Computador
Tablet
Projetor
Mythware
Guião/proposta de trabalho (em suporte digital)
Manual Digital
Quadro interativo
Apresentações
Processador de texto
RED
Vídeos
GeoGebra
Editor de vídeo
Internet
Google Maps
Textos
Editor de imagem
Editor de apresentações
Email

41
37
28
21
18
15
14
13
9
8
7
6
4
3
2
2
2
2
1
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30

35
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45
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Gráfico 3. Recursos tecnológicos utilizados.
A utilização crescente dos recursos tecnológicos e a implementação de
estratégias de ensino que recorrem a tecnologias na sala de aula é o reflexo da
perceção que os docentes têm sobre o impacto das tecnologias no processo de
ensino.

Todos

os

docentes

concordam

que

as

tecnologias

promovem

a

interdisciplinaridade, incentivam a implementação de estratégias diversificadas e
apoiam o desenvolvimento de estratégias de ensino inovadoras. A generalidade dos
docentes (82%) afirma que as tecnologias promovem aulas mais dinâmicas e todos
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discordam que a sua utilização prejudique a boa prossecução das atividades. A
maioria dos docentes (92%) afirma não considerar que o recurso às tecnologias nas
práticas letivas torne o ensino menos eficiente, no entanto, não são unânimes em
afirmar que os recursos tecnológicos permitam uma melhor gestão do tempo das aulas
e que exijam menos tempo para a exploração dos conteúdos (Gráfico 4).
Incentivam a adoção de estratégias diversificadas

36%

Apoiam o desenvolvimento de estratégias inovadoras

64%

18%

82%

Promovem a interdisciplinaridade

91%

Tornam o ensino menos eficiente

46%

Permitem uma melhor gestão do tempo das aulas

27%

Prejudicam a boa prossecução das atividades

27%

Promovem aulas mais dinâmicas

9%

Concordo

9%
27%

9%

73%

9%

18%

64%

64%

0%
Discordo

46%
36%

Requerem menos tempo para a exploração dos conteúdos

Discordo totalmente

9%

20%

18%

40%

Concordo totalmente

60%

18%

80%

100%

Sem opinião

Gráfico 4. Perceção dos docentes sobre o impacto das tecnologias no ensino.
No que concerne à implementação de estratégias de ensino inovadoras, a maioria
dos docentes (91%) salienta que a implementação da metodologia de flipped
classroom tem vantagens: promove a autonomia dos alunos e uma aprendizagem
mais ativa e responsável; respeita o ritmo de aprendizagem e de trabalho dos alunos;
e permite uma melhor gestão do tempo da aula. No entanto, 46% dos docentes afirma
que não implementa esta metodologia de forma mais frequente por não encontrar
recursos de qualidade para a sua área disciplinar.
Os

docentes

reconhecem

as

potencialidades

do

trabalho

colaborativo,

nomeadamente, o facto de permitir o desenvolvimento de competências transversais e
uma aprendizagem mais ativa. No entanto, há a salientar o facto de 36% dos docentes
afirmar que os alunos do ensino básico não sabem trabalhar de forma colaborativa,
aspeto que condiciona a implementação mais frequente desta modalidade de trabalho
e de aprendizagem.
Relativamente à estratégia de ensino por pesquisa, verifica-se que 36% dos
docentes considera que os alunos têm muitas dificuldades em efetuar pesquisas e
45% afirma que os alunos não retêm a informação pesquisada.
Nos seus relatórios reflexivos, os docentes associam o impacto positivo das
estratégias de ensino com recurso a tecnologias ao efeito que estas têm sobre os
alunos. Ao permitirem aulas mais interativas, dinâmicas e atrativas, as aulas em que
são utilizados os recursos tecnológicos fazem com que os alunos estejam mais
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motivados, interessados e participativos. No entanto, os docentes apontam alguns
obstáculos para uma utilização mais frequente das tecnologias na sala de aula, que
podem também, influenciar o impacto que estas têm sobre as estratégias de ensino
implementadas.
Todos os docentes salientam que a inexistência de recursos tecnológicos ou o
seu mau funcionamento são fatores que comprometem a sua utilização em contexto
educativo. Para além disso, 73% dos docentes considera que o número médio de
alunos por turma é um obstáculo à implementação de estratégias de ensino que
recorrem a tecnologias, contudo, apenas 36% considera que a heterogeneidade das
turmas ou a falta de experiência dos alunos com as tecnologias é um obstáculo à sua
utilização. Para 82% dos docentes, a falta de tempo é, também, um fator que pode
influenciar a utilização frequente das tecnologias na sala de aula, no entanto, a
necessidade de preparação dos alunos para os exames e a duração das aulas (de 50
minutos no AEGN) não são considerados obstáculos à implementação de estratégias
de ensino que recorrem a tecnologias (Gráfico 5).
Inexistência de recursos

27%

73%

Mau funcionamento dos recursos

27%

73%

Especificidade da área disciplinar

9%

Número de alunos por turma
Heterogeneidade da turma

46%

18%

9%

9%

Falta de tempo

9%

Duração das aulas

9%

0%
Discordo

18%

55%

27%

55%

Necessidade de preparação dos alunos para exames

9%

55%

9%

Falta de experiência dos alunos

Discordo totalmente

36%

27%

18%

64%
9%

27%

46%

36%

64%

20%
Concordo

9%

40%

27%

60%

80%

100%

Concordo totalmente

Gráfico 5. Obstáculos à implementação de estratégias de ensino com tecnologias.
Para além destes obstáculos, há outros que merecem especial atenção e que
estão relacionados com os docentes e as tarefas que a sua profissão envolve. A
maioria dos docentes (91%) considera como obstáculos, o tempo necessário à
preparação de aulas onde são implementadas estratégias de ensino com recurso a
tecnologias, a falta de experiência dos professores na sua utilização, a necessidade de
formação frequente por parte dos docentes e o grau de confiança que lhes é exigido
para uma melhor utilização, são fatores que podem conduzir a uma menor frequência
de uso destas ferramentas na sala de aula. Também, a sobrecarga de trabalho que os
docentes sentem atualmente é, para 82% dos docentes, uma dificuldade à
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implementação frequente de estratégias de ensino com recurso a tecnologias. No
entanto, os docentes não consideram que o trabalho acrescido que a utilização das
tecnologias lhes exige conduza à sua desmotivação (Gráfico 6).
Sobrecarga de trabalho

9%

Tempo exigido para preparação de aulas

9%

Falta de experiência

9%
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9%

Exigência de um grau de confiança elevado

9%

Desmotivação (pelo trabalho que requerem)

9%

64%
64%

Discordo totalmente

27%

46%

46%

27%

64%
64%

18%

0%

18%

27%
64%

20%
Discordo

40%
Concordo

18%

60%

80%

100%

Concordo totalmente

Gráfico 6. Obstáculos (inerentes ao professor) à implementação de estratégias com
tecnologias.
Apesar das dificuldades e dos obstáculos apontados, o reconhecimento do
impacto que a implementação de estratégias com recurso a tecnologias tem no
processo de ensino, fez com que os docentes envolvidos no projeto EduLabs
promovessem algumas mudanças na sua prática letiva, ao longo do primeiro ano do
projeto, e que pretendem também, valorizar no futuro. A frequência da oficina de
formação

permitiu,

segundo

os

docentes,

o

reconhecimento

de

algumas

potencialidades dos recursos tecnológicos, uma melhor gestão e otimização destes
recursos e a “aprendizagem” de novas (e inovadoras) metodologias e estratégias de
ensino, que recorrem a tecnologias, como a metodologia de flipped classroom e o
trabalho colaborativo. Para além disso, os docentes salientam que o modelo EduLab
desencadeou mudanças no papel do aluno, que passa a ser mais ativo na utilização
das tecnologias, e do professor, que se assume como orientador e mediador no
processo aprendizagem.
O impacto do modelo EduLab nas estratégias de ensino implementadas pelos
docentes reflete-se no seu posicionamento na “Technology Integration Matrix” (TIM)
(Kemler, Welsh, & Papke, 2011), como se relata em seguida.
Num ambiente de aprendizagem ativo, em que os alunos estão empenhados em
usar a tecnologia e não apenas a receber informação dela, verifica-se que,
inicialmente, os docentes se posicionavam, maioritariamente, nos níveis de iniciação e
adoção. No final, os docentes posicionam-se, essencialmente, nos níveis de
adaptação e infusão, o que reflete uma maior autonomia do aluno na utilização ativa
da tecnologia (Tabela 2). Nos ambientes de aprendizagem colaborativo e construtivo,
verifica-se, também, uma ligeira evolução, já que, inicialmente, os docentes se
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posicionavam, maioritariamente, no nível de adoção, passando, na fase final, para o
nível de adaptação. Esta evolução evidencia que os docentes começam a criar
oportunidades para que os alunos utilizem a tecnologia para trabalhar de forma
colaborativa e para construir e compreender conceitos. No que diz respeito ao
ambiente de aprendizagem autêntico, em que os alunos usam as ferramentas
tecnológicas para relacionar e trabalhar as aprendizagens de forma articulada e
contextualizada com a realidade, verifica-se uma evolução do nível de adoção para os
níveis de adaptação e infusão (Tabela 2). Esta evolução reflete a preocupação dos
docentes em contemplar estratégias de ensino e atividades que relacionem as
aprendizagens com o mundo exterior, fazendo uso das ferramentas tecnológicas. Por
fim, no que concerne ao ambiente de aprendizagem orientado a objetivos, em que os
alunos usam as ferramentas tecnológicas para definir metas, planear as atividades,
monitorizar o seu progresso e avaliar os resultados, regista-se um posicionamento
inicial, sobretudo, nos níveis de iniciação e adoção. Na fase final do ano piloto, há
docentes que se posicionam no nível de adoção, no entanto, há a registar alguns
docentes que se posicionam nos níveis de adaptação e infusão (Tabela 2). Devido aos
arredondamentos, a soma das frequências relativas de algumas linhas da Tabela 1,
aparentemente, não perfaz os 100%, havendo um desvio máximo de 1%.
Níveis de integração da tecnologia no currículo

Caraterísticas do ambiente de
aprendizagem

Iniciação

Adoção

Adaptação

Infusão

Transformação

Antes

Após

Antes

Após

Antes

Após

Antes

Após

Antes

Após

Ativo

25%

0%

50%

17%

17%

42%

8%

42%

0%

0%

Colaborativo

8%

0%

83%

8%

8%

67%

0%

17%

0%

8%

Construtivo

0%

0%

92%

8%

8%

67%

0%

25%

0%

0%

Autêntico

8%

0%

83%

8%

8%

50%

0%

33%

0%

8%

42%

0%

50%

42%

17%

33%

0%

25%

0%

0%

Orientado a
objetivos

Tabela 2. Integração da tecnologia na prática letiva dos docentes, de acordo com a
TIM, antes e após a implementação do projeto.
Em termos globais, a Tabela 2 demonstra uma clara evolução do nível de adoção
para os níveis de adaptação e infusão, nos diferentes ambientes de aprendizagem, o
que, em parte, reflete um impacto positivo do modelo EduLab nas estratégias de
ensino implementadas e na prática letiva dos docentes.
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4. CONCLUSÕES
O modelo EduLab pretende assumir-se como um novo modelo de ensino,
pensado em conjunto com professores e alunos, que ambiciona testar novas
tecnologias, em termos de usabilidade, eficácia e potencial transformador do processo
de ensino e de aprendizagem.
Os resultados obtidos nesta investigação permitem afirmar que a implementação
do modelo EduLab no AEGN contribuiu para uma mudança nas práticas letivas dos
docentes, no que concerne à utilização dos recursos tecnológicos, tanto na
preparação das atividades como na respetiva aplicação na sala de aula. Em ambos os
contextos, verifica-se um aumento da frequência com que os docentes recorrem às
tecnologias e realizam “tarefas digitais”.
Os docentes salientam que o modelo EduLab desencadeou mudanças no papel
do aluno, que passa a ser mais ativo na utilização das tecnologias, e do professor, que
se assume como orientador e mediador no processo de utilização dessas tecnologias
e, consequentemente, da aprendizagem. Este aspeto reflete-se no posicionamento
dos docentes na TIM (Kemler, Welsh, & Papke, 2011). Quando comparado o
posicionamento inicial e final dos docentes neste instrumento, denota-se uma clara
evolução do nível de adoção para os níveis de adaptação e infusão, nos diferentes
ambientes de aprendizagem (ativo, colaborativo, construtivo, autêntico e orientado a
objetivos).
Os docentes do AEGN envolvidos no projeto EduLabs concordam que as
tecnologias promovem a interdisciplinaridade e permitem aulas mais interativas,
dinâmicas e atrativas para os alunos. Para além disso, incentivam a implementação de
estratégias diversificadas e apoiam o desenvolvimento de estratégias de ensino
inovadoras, como a metodologia de flipped classroom, o ensino por pesquisa e o
trabalho colaborativo. Os docentes reconhecem potencialidades nestas estratégias de
ensino inovadoras, que foram focadas na oficina de formação e implementadas em
algumas aulas. Contudo, enunciam alguns obstáculos que podem contribuir para a
implementação menos frequente de estratégias de ensino inovadoras com recurso a
tecnologias, nomeadamente, a inexistência ou mau funcionamento dos recursos, a
sobrecarga de trabalho dos docentes, o tempo necessário à preparação de aulas e o
número de alunos por turma.
Em suma, perante os resultados, pode concluir-se que a implementação do
modelo EduLab tem um impacto positivo nas estratégias de ensino implementadas e
na prática letiva dos docentes, através de uma melhor gestão dos recursos
disponíveis, conduzindo à promoção de um maior número de oportunidades para que
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os alunos colaborem e tenham um papel ativo na sua aprendizagem, através da
utilização das tecnologias.
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Resumo:

O software Musibraille é uma ferramenta que possibilita às
pessoas cegas o acesso a partituras musicais, utilizando a
técnica de escrita táctil, denominada de Musicografia Braille,
que é uma maneira de ensino da música que utiliza a
notação Braille para permitir o aprendizado nessa notação.
Tem por princípio a disseminação desse ensino e a inclusão
de um maior número possível de pessoas invisuais e/ou com
deficiência visual, propiciando acesso aos conhecimentos da
música, à utilização das partituras, bem como à execução
musical delas. O ensino da Musicografia Braille carece de
professores e de divulgação no meio acadêmico. Este estudo
teve por objetivo geral investigar as percepções dos
docentes e dos discentes do Curso de Licenciatura em
Música da Universidade Federal do Maranhão, em relação à
operacionalização da Musicografia Braille durante o processo
ensino-aprendizagem no referido curso. Desenvolveu-se uma
pesquisa exploratória e descritiva, com um total de 38
participantes, sendo 30 discentes e 8 docentes. Os dados
foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e
os resultados demonstram que os docentes do Curso de
Música da Universidade precisam saber operacionalizar a
Musicografia Braille a todos os discentes, com ou sem
deficiência visual, pois esses discentes deverão aprender
como ensinar música aos possíveis discentes invisuais, visto
que esta área não é de exclusividade de pessoas sem
deficiência. Ressalta-se a importância de o Curso de
Licenciatura em Música inserir em seu currículo a
Musicografia Braille, para que discentes invisuais se sintam
contemplados durante o processo-ensino aprendizagem, bem
como a utilização de conhecimentos teórico-práticos do
software Musibraille por parte de docentes e discentes, no
curso. A Universidade precisa se adequar às reais
necessidades dos discentes com deficiência visual,
possibilitando a esses o acesso à Musicografia Braille, bem
como operacionalizar os princípios da inclusão que visam dar
a todos iguais oportunidades, respeitando as diferenças.

Palavras-chave:

Deficiência visual, software Musibraille, necessidades educativas
especiais.
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Abstract:

Musibraille software is a tool that enables the blind to access sheet
music by utilizing the writing technique by means of tactile sensations
called Braille music, which is an approach to teaching music which
utilizes Braille notation in order to allow students to learn such
notations. It has as a principle the dissemination of this teaching and
the inclusion of the greatest feasible number of blind people and/or
people with visual disability, giving them access to music knowledge,
utilization of sheet music, as well as playing the written music itself. The
teaching of Braille music lacks teachers and disclosure within university
environment. This research has the general objective to investigate
professors’ and students’ perceptions from Licentiate Course of Music
of the Federal University of Maranhão, in relation to the
operationalization of Braille music during the teaching-learning process
throughout this Course. An exploratory and descriptive research has
been carried out. In total, 38 participants, 30 of whom are students and
8 (eight) are professors. The data were collected by means of semistructured interviews. The results show that professors of the University
Music Course need to know how to operationalize Braille music to all
students, with or without visual disability, because these students must
learn how to teach music to their future students who might have visual
disability, since this area is not restricted to people who do not have
visual disability. The importance of the Licentiate Course of Music
including Braille music in its curriculum is highlighted so that blind
students feel respected during the teaching-learning process, as well as
the utilization of theoretical-practical knowledge of Musibraille software
by professors and students of the Course. The University needs to
adequate itself to the real needs of the students with visual disability,
enabling them to access Braille music, as well as how to operationalize
the principles of inclusion, which aim to give all of them equal
opportunities, respecting their differences.

Keywords:

Visual disability, musibraille software, special educative needs.

1. INTRODUÇÃO
Musicografia Braille é uma área do estudo da música que está focada em prover o
acesso de deficientes visuais e pessoas de visão reduzida ao material musical, escrito
em tinta, por meio do sistema de grafia Braille.
Conforme esclarecido por Tudissaki e Lima (2012), a Musicografia Braille é a
grafia utilizada para que as pessoas com deficiência visual possam ler e escrever
partituras. Ferramenta de suma importância à compreensão dos processos de ensino
e aprendizagem musical, principalmente, nos tempos atuais em que tanto se aborda a
inclusão de pessoas com necessidades específicas em espaços educacionais.
Nesse sentido, é importante que os currículos dos cursos de graduação em
música sejam repensados, para que possam contemplar as demandas atuais,
principalmente à inclusão de pessoas com deficiência visual, assim como à
qualificação de docentes para o ensino de música a essas pessoas.
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especializados para o ensino musical de alunos com deficiência visual, dificulta o
aprendizado da leitura musical por esses alunos (Tomé, 2003). Diante do exposto, o
interesse por este estudo ocorreu na razão de o pesquisador ser, até o presente
estudo, o único aluno invisual no Curso de Licenciatura em Música da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), e vivenciar situações adversas, devido à carência de
recursos materiais e humanos em relação à Musicografia Braille na referida
Universidade.
Algumas indagações mostram-se pertinentes e suas respostas poderão ser úteis
à continuidade do debate e à adoção de medidas na direção desse desafio de ensino,
como no caso, o Curso de Licenciatura em Música da UFMA oferece condições,
adequadas, ao processo ensino-aprendizagem de discentes com deficiência visual,
principalmente aos alunos cegos? O curso favorece o aprendizado do ensino de
música a futuros docentes, para que esses aprendam com vista a ensinar, os futuros
alunos, principalmente os alunos invisuais? Os docentes do referido curso possuem
conhecimentos sobre o ensino da Musicografia Braille, bem como utilizam o software
Musibraille no processo ensino-aprendizagem, na Universidade?
Sobre o assunto, Goldstein, citado por Bonilha e Carrasco (2007), ressalta a
relevância da alfabetização musical, ao afirmar que, em posse da partitura o aluno
pode se apropriar de conceitos musicais e tem condições de formar suas próprias
concepções interpretativas acerca da obra. Conforme Bonilha e Carrasco (2007), notase a importância do ensino da Musicografia Braille para o aprendizado de música, e
mais importante ainda, o aluno pode perceber a peça musical em todas as suas
dimensões, tornando-se habilitado a reconhecer o seu valor e a aplicação dessa obra,
sob seus critérios de interpretação. Sem essa formatação fica mais difícil ao estudante
aprender de maneira eficaz o ensino musical.
Tendo como base a realidade apresentada questiona-se: quais as percepções dos
docentes e dos discentes do Curso de Licenciatura em Música da UFMA em relação à
operacionalização do ensino da Musicografia Braille, durante o processo ensinoaprendizagem no referido curso?
O objetivo geral compreendeu investigar as percepções dos docentes e dos
discentes do Curso de Licenciatura em Música da UFMA, em relação à
operacionalização da Musicografia Braille durante o processo ensino-aprendizagem no
referido curso. E os específicos foram: conhecer o currículo do Curso de Licenciatura
em Música da UFMA; Observar o processo ensino-aprendizagem do curso de
Licenciatura em Música da UFMA; Verificar as metodologias utilizadas pelos
professores no curso de Música da UFMA; Identificar os desafios a serem superados à
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operacionalização da Musicografia Braille no referido curso; Ressaltar a importância
do software Musibraille à inclusão de pessoas com deficiência visual e/ou com
necessidades educativas especiais no processo ensino-aprendizagem de música;
Descrever possíveis sugestões dos participantes da pesquisa em relação à
operacionalização da Musicografia Braille no curso selecionado.
Espera-se que este estudo proporcione esclarecimentos e reflexões que
contribuam para sensibilizar as pessoas para a questão da inclusão eficaz de alunos
invisuais nos cursos de música, bem como viabilizar a formação docente que precisa
formar outros profissionais, em tempos de valorização dos direitos humanos e diante
do paradigma da inclusão.
2. METODOLOGIA
Desenvolveu-se uma pesquisa exploratória e descritiva, pois de acordo com Gil
(2008), esse tipo de pesquisa é apropriado nos casos pouco conhecidos e/ou pouco
explorados, bem como possibilita descrever o fenômeno pesquisado. De acordo com
Triviños (1987), na pesquisa descritiva “a interpretação dos resultados surge como a
totalidade de uma especulação que tem como base a percepção de um fenômeno
num contexto. Por isso, não é vazia, mas coerente, lógica, e consistente” (p.128).
Definindo, ainda, a essência da percepção e da consciência, segundo o mesmo autor.
No total foram 38 participantes, sendo 30 discentes e 8 docentes do Curso de
Licenciatura em Música da UFMA. Dentre os discentes, 19 (dezenove) são do sexo
masculino e 11 (onze) do sexo feminino. A faixa etária dos discentes entrevistados
varia entre 19 a 42 anos e encontravam-se frequentando o 6º, 7º e 8º períodos do
Curso de Música. Torna-se importante informar que dentre os discentes do Curso de
Licenciatura em Música da UFMA, no contexto da pesquisa, havia apenas um aluno
invisual. Já entre os docentes 6 (seis) pertencem ao sexo masculino e 2 (dois) ao sexo
feminino. E todos são professores do Curso de Licenciatura em Música da UFMA.
A Pesquisa foi desenvolvida na UFMA, especificamente, no Centro de Ciências
Humanas (CCH), com alunos e professores do Curso de Licenciatura em Música, no
período de julho a dezembro de 2014.
Os

instrumentos

para

coleta

de

dados

compreenderam

entrevistas

semiestruturadas aplicadas, de forma flexível, por meio de um roteiro contendo 7
questões, sendo 6 comuns a todos os participantes e 1 específica aos docentes, pois
concorda-se com Triviños (2012, p. 152), que a entrevista semiestruturada “ [...]
favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a
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compreensão de sua totalidade [...] ”, além de manter a presença consciente e atuante
do pesquisador no processo de coleta de informações.
Após o mapeamento e a identificação dos participantes, agendavam-se as
entrevistas, de acordo com a disponibilidade dos docentes e dos discentes. No dia
agendado, explicavam-se os objetivos da pesquisa e após o aceite em participar e o
preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes,
iniciavam-se as entrevistas, que foram gravadas e posteriormente, transcritas para as
devidas análises e discussões dos resultados.
É importante esclarecer que devido ao pesquisador ser cego, durante o processo
de coleta de dados, bem como durante as transcrições das entrevistas, houve a
colaboração de uma pessoa sem deficiência visual, que se disponibilizou a ajudar.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Primeiramente, são apresentados os resultados coletados com os discentes e de
seguida, com os docentes. Após a apresentação dos resultados, seguem as análises
realizadas, juntamente com as discussões que se fizeram necessárias.
Ao serem indagados sobre o que entendiam por Musicografia Braille, os dados
demonstraram que a maioria dos discentes (90%) possuía um entendimento
superficial sobre a Musicografia Braille. Diante dos factos, levantaram-se duas
hipóteses: a primeira, a maioria das respostas foi por dedução em relação à própria
pergunta, e a segunda, os referidos conhecimentos não foram adquiridos no próprio
curso.
Nesse contexto, se faz importante referir Tudissaki e Lima (2012), ao
esclarecerem que a Musicografia Braille é a grafia utilizada para que as pessoas com
deficiência visual possam ler e escrever partituras. Ferramenta de suma importância à
compreensão dos processos de ensino e aprendizagem musical, principalmente, nos
tempos atuais em que tanto se trata da inclusão das pessoas com necessidades
educacionais em espaços escolares.
Ainda em relação à mesma questão, todos os discentes responderam que sabiam
sobre a existência da Musicografia Braille, porém não sabiam Braille e nem sabiam
utilizar o software Musibraille no processo ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, apresenta-se Tomé (2003), ao afirmar que a carência de
professores de Musicografia Braille, bem como a falta de divulgação sobre essa grafia
que possibilita pessoas invisuais ler e escrever partituras, justifica a importância da
realização de cursos que visem capacitar professores para a Inclusão de pessoas
invisuais no campo da música, favorecendo com isso, suas formações profissionais.
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Ao serem questionados se no currículo do Curso de Licenciatura em Música
existia a Musicografia Braille e se o software Musibraille era utilizado, os participantes
foram unânimes ao afirmar que não há no currículo do curso da UFMA, a Musicografia
Braille e que nunca utilizaram o software Musibraille durante as aulas. O que se faz
necessário pensar com Bonilha (2010), ao ressaltar que “as reflexões sobre o código
musical em Braille representam então um convite para que educadores e alunos
compreendam a música a partir de um olhar auditivo” (p.199). E ainda, segundo o
mesmo autor, os profissionais que pretendem e/ou devem ensinar música a alunos
invisuais, precisam conhecer as peculiaridades da Musicografia Braille, assim como
devem estar aptos a proverem os recursos e o suporte de que tais estudantes
necessitam durante o aprendizado (Bonilha, 2006).
Quando se indagou os participantes se o Curso de Licenciatura em Música
encontrava-se preparado para o processo ensino-aprendizagem de alunos invisuais. A
maioria dos entrevistados (80%) ressaltou que o Curso de Licenciatura em Música da
UFMA ainda precisa se preparar melhor para atender às pessoas com deficiência
visual, com vista a sinalização de fatores que comprometem a eficácia e/ou fins do
curso, com relação ao ensino-aprendizagem do aluno invisual, tais como: professores
sem capacitação para trabalhar com esse público, carência de material didático
adaptado, inexistência de ensino e/ou metodologias em Braille, bem como o
desconhecimento da utilização do software Musibraille, etc.
Diante dos factos, importa citar Bonilha e Carrasco (2008), quando afirmam que
“os professores de música quase sempre não dispõem de informações sobre o código
musical em Braille, e, nesse sentido, há a necessidade de que eles sejam
instrumentalizados para poderem lecionar a essa população” (p.3).
Ainda em relação ao mesmo contexto, refere-se Tudissaki (2014), ao esclarecer
que estão sendo desenvolvidos vários programas de computador específicos para a
transcrição de musicografia Braille e que esses programas permitem, até mesmo, que
o educador musical sem grande conhecimento em Braille possa transcrever partituras
para seus alunos com deficiência visual. E que o trabalho de docência musical para
alunos com deficiência visual necessita de adesão, ação e autoconsciência, por parte
dos educadores musicais.
Em relação ao questionamento “os materiais didáticos utilizados no Curso visando
o ensino da Música, como as partituras, encontram-se também em Braille,” os
discentes foram unânimes em afirmar que não existia nenhum material no Curso de
Licenciatura em Música ensinado em Braille.
Alguns discentes (40%) ressaltaram dificuldades quanto à disponibilização de
material em tempo hábil, para que um colega invisual conseguisse acompanhar as
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aulas, juntamente com os demais colegas. Também, relataram a necessidade de uma
maior eficiência por parte do núcleo de acessibilidade da UFMA, bem como a
necessidade de uma melhor qualificação dos professores, visando assegurar a
inclusão de alunos invisuais nas salas de aulas do referido Curso.
Em relação aos docentes, a maioria (90%) afirmou não possuir material didático
de música em Braille. Diante dessa realidade, Tomé (2003) realça a importância de os
professores possuírem conhecimentos teórico-práticos em relação à Musicografia
Braille, bem como a necessidade de mobilizar todos os esforços e atenções de
profissionais em educação musical, que queiram se especializar em Musicografia
Braille.
Quando foi questionado aos participantes se “os alunos de Licenciatura em
Música da UFMA, ao concluírem o curso, saberiam ensinar música a alunos invisuais,”
os dados demonstraram que os discentes foram quase unânimes (90%) ao afirmar
que não estão adquirindo conhecimentos e/ou qualificação necessária para trabalhar
com alunos invisuais após a conclusão de sua Graduação, devido ao facto de eles não
terem sido contemplados com a Disciplina Musicografia Braille, uma vez que a referida
disciplina ainda não faz parte da grade curricular do curso.
Apenas um aluno ressaltou que devido conviver com um colega invisual, se sente
preparado para o exercício da profissão de professor, ensinando alunos com
deficiência visual.
Percebe-se que para os docentes do Curso de Licenciatura em Música da
UFMA, embora alguns lancem mão de textos que desencadeiem reflexões sobre a
inclusão de alunos com deficiência na Educação Superior, os alunos ao concluírem o
Curso de Música da UFMA não estarão preparados para ensinar pessoas invisuais,
visto que o referido Curso não oferece disciplina específica voltada para o ensino
teórico-prático a esse público.
Cabe aqui refletir qual o objetivo real do Curso de Licenciatura em Música da
Universidade Federal do Maranhão em tempos de inclusão. Os dados convergem com
os estudos de Tudissaki (2014), ao verificar que os educadores musicais não estão
sendo preparados para o ensino de música a alunos com deficiência visual nas
licenciaturas.
Os docentes do Curso de Música da UFMA, de certa forma, são realistas em
relação à situação em que se encontra o referido Curso, no que diz respeito à questão
da inclusão de alunos invisuais. Como pode ser verificado no teor de suas falas, ao
apontarem as dificuldades que têm em utilizar materiais didáticos adaptados, assim
como a carência de professores capacitados que dominem o sistema de Musicografia
Braille e em trabalhar também, com alunos com outros tipos de deficiência.
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Nesse contexto, faz-se importante trazer Cucchi (2001), para esclarecer que com
a criação do software Musibraille, os professores podem interagir com seus alunos, de
forma muito simples, pois o professor pode ver o que seus alunos estão escrevendo
em Musicografia Braille, a partir de notas escritas na musicografia convencional.
Dentre vários materiais pedagógicos que podem ser utilizados durante as aulas de
Música, “o software Musibraille apresenta-se como uma ferramenta pedagógica
essencial para que professores de música sem conhecimento de Braille possam
trabalhar efetivamente a leitura e escrita musical com alunos deficientes visuais”
(Tudissaki & Lima, 2012, p.10).
Tal nos mostra a necessidade dos professores aprenderem a utilizar ferramentas
colaborativas, bem com as tecnologias assistidas, visando dinamizar o processo
ensino-aprendizagem e permitir que os alunos invisuais tenham acesso aos
conhecimentos e informações que são necessárias às suas formações profissionais.
Os professores de Música devem procurar desenvolver técnicas e estudos na
área de Musicografia Braille, para que o cenário de desigualdades e de exclusão
possa diminuir, possibilitando condições a qualquer pessoa, com ou sem deficiência,
ter acesso à aprendizagem musical (Rocha & Queiroz, 2014).
4. CONCLUSÕES
Retornando aos objetivos propostos, os dados sinalizam que o referido curso não
oferece condições adequadas, ao processo ensino-aprendizagem de alunos com
deficiência visual, principalmente, ao aluno cego, bem como não favorece o
aprendizado do ensino da Musicografia Braille aos futuros docentes, para que estes
possam ensinar os futuros alunos com deficiência visual e/ou invisuais; Os docentes
do curso, que participaram da pesquisa, sabiam da existência da Musicografia Braille,
porém, não possuíam maiores conhecimentos na área, como também, não sabiam
Braille e nem como utilizar o software Musibraille no processo ensino-aprendizagem,
na Universidade.
O facto de existir apenas um aluno invisual cursando música, na Universidade
pesquisada, evidencia que o currículo do Curso de Licenciatura em Música da UFMA
precisa inserir a Musicografia Braille, para contemplar a inserção de um maior número
de alunos com deficiência visual e/ou com necessidades educativas especiais, no
processo ensino-aprendizagem de música.
Nesse contexto, o Curso de Música necessita se adequar às reais necessidades
educativas especiais dos alunos com deficiência visual, possibilitando a esses o
acesso à Musicografia Braille, isto é, o acesso à leitura e à escrita de partituras, bem
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como aos princípios da inclusão, visando oferecer oportunidades iguais a todas as
pessoas, respeitando as diferenças.
Os docentes do Curso de Música da UFMA precisam conhecer e operacionalizar
a Musicografia Braille, assim como a ferramenta software Musibraille, pois conforme
enfatiza Tomé (2003), essa ferramenta pedagógica oferece condições favoráveis à
inclusão de pessoas com deficiência visual no processo ensino-aprendizagem de
música.
A Biblioteca da Universidade precisa possuir matérias sobre Musicografia Braille,
bem como um número maior de obras musicais em seu acervo, assim como a
Universidade precisa disponibilizar um número maior de profissionais para a
transcrição de partituras para o Braille, pois se o aluno invisual não possuir os
materiais didáticos transcritos para o Braille, pode vir a ter seu desempenho
acadêmico prejudicado.
Os professores precisam adotar materiais didáticos para a Musicografia Braille,
bem como necessitam de lançar uma mão de estratégias, que beneficiem a
aprendizagem de música aos alunos invisuais, já que a Musicografia Braille é a grafia
utilizada para que os alunos com deficiência visual aprendam a ler e escrever
partituras.

Assim,

ferramentas

pedagógicas

adequadas

contribuem

para

a

aprendizagem musical dos referidos alunos, de maneira eficaz.
Sabe-se que este estudo não conseguiu abarcar toda a práxis inerente ao tema,
mas fica o compromisso de continuar enveredando por maiores pesquisas, que
tenham sempre como relevância social e científica, contribuir com a disseminação de
conhecimentos sobre as tecnologias assistidas, que contemplem o processo ensinoaprendizagem de pessoas com deficiência visual e/ou com necessidades educativas
especiais, para que estas possam receber uma formação acadêmica e profissional
que lhes permita uma ampla e plena autonomia em suas atividades, bem como o
acesso aos conhecimentos socioculturais produzidos.
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Resumo:

O Flipped Classroom é uma abordagem impulsionadora da
transformação do ensino tal como hoje se conhece. Nesta
investigação, que decorreu no ano letivo de 2013/2014,
descreve-se a sua aplicação e as opiniões dos alunos
participantes do 10.º e 11.º ano do ensino secundário duma
escola portuguesa. Os objetivos do estudo foram perceber os
benefícios do Flipped Classroom no desempenho dos alunos
em relação à resolução de exercícios, compreender se existe
conexão entre os seus hábitos em sala de aula e seu
desempenho aquando da resolução de exercícios e ainda,
conhecer as opiniões que os discentes têm sobre o Flipped
Classroom. Para tal, utilizaram-se diversas técnicas de
recolha de dados (observação, inquérito por questionário e
recolha documental). Concluiu-se que o Flipped Classroom
permitiu maior confiança dos alunos na resolução dos
exercícios, possibilitando que estes utilizassem, de modo
mais eficaz, os conteúdos temáticos abordados nos vídeos.
Relativamente às opiniões dos alunos sobre esta abordagem
de ensino, concluiu-se que estes consideraram o Flipped
Classroom uma mais-valia para o processo de aprendizagem,
contudo, salientam o aspeto negativo de exigir muita
disponibilidade, trabalho e empenho por parte dos alunos.

Palavras-chave:
vídeo.

Flipped Classroom, biologia, geologia, desempenho, ensino, satisfação,

Abstract:

The Flipped Classroom is an impelling teaching transforming approach,
as we know it today. In this investigation, along 2013/2014 school year,
it is described its application and the opinion of the 10th and 11th grade
student participants of a Portuguese high school. The aims of the study
are to understand the benefits of the Flipped Classroom in the
performance of the pupils in the resolution of exercises, acknowledge if
there is a connection between students’ habits in classroom and their
performance when solving exercises and get to know learners’ opinion
on the Flipped Classroom. For these purposes, various techniques
were used on data collection (observation, surveys and document
analysis). It has been found that Flipped Classroom provides more
efficiently the thematic content addressed on ideas. In relation to
students’ opinion on this teaching approach, it has been concluded that
Flipped Classroom is an added value to the learning process
nevertheless they point out the negative aspect of demanding great
availability, work and effort of students.
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1. INTRODUÇÃO
A crescente evolução tecnológica tem permitido repensar as abordagens
pedagógicas de ensino, de modo a melhorar o processo de ensino e de
aprendizagem, permitindo formar cidadãos positivamente ativos na sociedade. Assim
sendo, é necessário encontrar abordagens didáticas alternativas que complementem
esse processo, podendo usufruir dos benefícios que todas elas poderão providenciar.
Nesta investigação pretendeu-se dar a conhecer uma abordagem de ensino
alternativa, o “Flipped Classroom”.
A investigação “Flipped Classroom: Aplicação em Aula Teóricas de Biologia e
Geologia” surgiu no âmbito das unidades curriculares de Seminário de Investigação
em Didática da Biologia e Geologia e da Prática de Ensino Supervisionada, para a
conclusão do Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º Ciclo do Ensino
Básico e no Ensino Secundário, da Universidade de Aveiro.
O estudo descreveu a implementação do Flipped Classroom em duas turmas (10º
e 11º Ano), na disciplina de Biologia e Geologia do Curso Científico-Humanístico de
Ciências e Tecnologias, numa Escola Secundária do Norte/Centro de Portugal
Continental. A mesma teve como base um contexto de Ciência, Tecnologia, Sociedade
e Ambiente, que consiste nas relações entre os conteúdos e processos da Ciência, da
Tecnologia, da Sociedade e ainda, do Ambiente (Martins et al., 2001). Os conteúdos
temáticos dos Programas de Biologia e Geologia para o 10º e 11º ano, do Ministério
da Educação e da Ciência, abordados nas aulas em estudo foram: “Métodos diretos e
indiretos para o estudo do interior da Geosfera” e “Fermentação” no 10º ano (2 aulas)
e “Mecanismo de Evolução” no 11º ano (1 aula).
Os objetivos principais do estudo foram:
“ (1) Compreender em que medida o Flipped Classroom contribui para a
utilização de conteúdos de Biologia e Geologia na resolução de
exercícios nas aulas alvo de investigação; (2) perceber as opiniões que
os alunos têm sobre a abordagem Flipped Classroom para a sua
aprendizagem” (Moreira, 2014, p.5).
Atendendo a esses objetivos, a investigação pretendeu dar resposta às seguintes
questões de investigação:
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1. Em que medida a abordagem Flipped Classroom contribui para o
desempenho dos alunos na resolução de exercícios em aulas
teóricas de Biologia e Geologia do ensino secundário?
1.1. Em que medida os hábitos dos alunos durante a resolução de
exercícios poderão influenciar o seu desempenho?
2. Que perceções têm os alunos sobre a abordagem Flipped Classroom
na sua aprendizagem?
2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
A realidade educacional atual define como principal objetivo a melhoria do
processo de ensino e de aprendizagem, tornando-se necessário repensar as práticas
educativas, de modo a contribuir para o desenvolvimento de competências, quer dos
alunos quer dos docentes. Atendendo a este propósito, as Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) têm um papel cada vez mais importante como facilitadoras do
processo de ensino e de aprendizagem, possibilitando que as atividades educacionais
ocorram quer presencialmente quer à distância. Moreira (2014) afirma que as TIC
permitem “a possibilidade de comunicação, de resolução de problemas, de
desenvolvimento de projetos e de busca de informação, levando assim à formação de
novos conhecimentos e desenvolvimento de novas competências” (p.14).

2.1 A abordagem de ensino Flipped Classroom
A abordagem de ensino Flipped Classroom, traduzida como sala de aula invertida,
consiste na apresentação de conteúdos temáticos aos alunos no exterior da sala de
aula, no local em que estes considerem mais apropriado à sua aprendizagem (recreio,
escola, biblioteca, etc.), com recurso a vídeos que podem ser produzidos ou
adaptados pelo professor. Os vídeos podem ser substituídos por textos, embora estes
não sejam os mais frequentes, estando esta abordagem fortemente associada aos
vídeos. Uma vez que os conteúdos temáticos foram abordados no exterior à sala de
aula, durante a aula é possível realizar diversas atividades, individuais ou em conjunto,
pelos alunos e com supervisão do docente, durante um maior intervalo de tempo,
quando comparado com aulas mais tradicionais. Como tal, resulta num aumento das
interações entre os agentes educativos, e principalmente potencia um maior
acompanhamento individualizado do aluno pelo professor (Bergmann & Sams, 2012;
Bergmann, Overmyer, & Wilie, 2013; Herreid & Schiller, 2013; Talbert, 2012).
Independentemente da abordagem de ensino adotada, Ferraz e Belhot (2010) e
Teixeira (2013) afirmam que, é essencial que as estratégias didáticas, a aplicar nas
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aulas, estejam devidamente planificadas para que se consigam atingir os objetivos
propostos e o desenvolvimento de competências. Assim sendo, o professor para
delinear a sua estratégia poderá auxiliar-se da Taxonomia Revista de Bloom, revista
por Lorin Anderson e David R. Krathwohl. A figura que se segue (Figura 1) relaciona a
dinâmica do Flipped Classroom com as categorias de domínio cognitivo dessa
taxonomia, tal como refere Teixeira (2013).

Figura 1 - Flipped Classroom e taxonomia revista de Bloom, adaptado de Teixeira
(2013) e de Bull (2013)
Na figura anterior é possível observar que em aulas Flipped Classroom as
atividades de menor nível cognitivo ocorrem fora da sala de aula e as de maior nível
poderão ser realizadas em aula com auxílio do docente. Terminada a aula, o aluno
estará apto para desenvolver atividades de vários níveis cognitivos (Brame, 2013).

2.2 O papel dos vídeos, do professor e do aluno na abordagem Flipped
Classroom
O papel dos vídeos na abordagem Flipped Classroom é importante, uma vez que
estes são a componente de instrução direta dos conteúdos temáticos, a trabalhar em
sala de aula. Portanto, os vídeos deverão ser de caracter obrigatório para o normal
desenvolvimento da aula (Moreira, 2014). Tucker (2012) afirma que os vídeos a utilizar
numa aula Flipped Classroom devem ser gravados de preferência pelo professor, para
que se consiga uma maior adequação destes às atividades a desenvolver na aula.
Smith (n.d.), citado por Tucker (2012), afirma que a elaboração dos vídeos não é uma
tarefa fácil para o docente, uma vez que requer uma preparação muito grande, por
parte do mesmo, atendendo a que cada vídeo não deverá ultrapassar os dez minutos
de duração, para que o aluno não perca o foco e concentração. Contudo, o professor
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pode decidir utilizar vídeos já existentes e que considere serem adequados aos
objetivos das atividades a desenvolver em sala de aula, podendo inclusive editar os
vídeos para melhor adequação aos objetivos. Talbert (2012) salienta que a aplicação
de vídeos na introdução de conteúdos temáticos permite ao aluno: (1) pausar o vídeo
para anotações, reflexão, esclarecer dúvidas e rever partes do vídeo; e (2) visualizar o
vídeo no local que considere mais propício à sua aprendizagem. A disponibilização do
vídeo pelo professor deverá ser, preferencialmente, numa plataforma que possibilite a
interação dos agentes educativos, para que haja discussão e esclarecimento de
dúvidas entre eles. Exemplos dessas plataformas são o Youtube® e o Facebook©.
O papel do professor numa aula Flipped Classroom muda radicalmente, deixando
de ser a figura central que apresenta os conteúdos temáticos, para ser visto como um
tutor e facilitador nas atividades a desenvolver na aula. O professor foca-se,
essencialmente, em dar feedback aos alunos, esclarecer as suas dúvidas e auxiliá-los
nas mais variadas situações (Bergmann & Sams, 2012).
No Flipped Classroom, o papel do aluno no processo de ensino e de
aprendizagem é central, uma vez que este tem um papel ativo na sua aprendizagem,
atendendo a que a visualização dos vídeos é da sua responsabilidade (Bergmann et
al., 2013). Nas aulas, a turma deverá trabalhar em colaboração e cooperação, para
que haja partilha de conhecimentos, e os alunos deverão colocar todas as suas
dúvidas ao professor, de modo a obter o máximo auxílio e alcançar os objetivos
(Bergmann & Sams, 2012).

2.3

O processo de implementação da abordagem Flipped Classroom
Os estilos de aprendizagem dos alunos são um fator essencial a ter em

consideração aquando da implementação do Flipped Classroom, pois é importante
que se consiga adaptar a abordagem às especificidades das turmas (Trevelin, Pereira,
& Neto, 2013). Assim sendo, tal como referem Bennet et. Al. (2012), citado por
Trevelin et al. (2013), é possível perceber que não existe nenhum modelo-padrão de
implementação do Flipped Classroom, e que o mesmo poderá variar de turma para
turma, atendendo às suas características. Os mesmos autores, ainda acrescentam
que o processo em causa poderá tornar-se problemático, uma vez que os alunos por
norma demonstram resistência inicial a este tipo de abordagem. Herreid e Schiller
(2013) justificam essa oposição com o facto de alunos necessitarem de despender
tempo e esforços suplementares no exterior à sala de aula, para visualizarem os
vídeos. Todavia, Tucker (2012) apurou que, apesar da resistência inicial, os alunos à
medida que se vão adaptando à abordagem em causa, evidenciam melhores atitudes
durante a aula, pois sentem-se mais confiantes.
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Como anteriormente referido, a visualização dos vídeos pelos discentes é
extremamente importante para que a aula Flipped Classroom decorra como planeado.
O professor poderá implementar estratégias para que consiga, à partida, garantir que
a visualização aconteça. As estratégias podem ser variadas e o professor deverá
selecioná-las mediante o contexto. Herreid e Schiller (2013) aconselham a utilização
de um questionário ou a realização de atividades sobre os vídeos, já Bergmann e
Sams (2012) indicam a discussão no início da aula como outro exemplo de estratégia,
a tomar neste âmbito.

2.4

Estudos realizados no âmbito do Flipped Classroom
Vários estudos foram realizados no âmbito do Flipped Classroom com o intuito de

avaliar a abordagem de ensino, o desempenho dos alunos e perceber o seu grau de
satisfação. Foi possível constatar que:
1) O Flipped Classroom potenciou maior rendimento académico dos alunos
(Costa, 2014; Copley, n.d., citado por Johnson, 2013; Rolo, 2015; Ruddick,
2012, e Zappe, Leicht, Messner, Litzinger & Lee,2009, citados por Herreid &
Schiller, 2013; Trevelin et al., 2013);
2) Ocorreu o aumento das interações entre os professores e os alunos (Costa,
2014; Lage, Platt & Treglia 2000 citado por Strayer, 2007; Rolo, 2015;), que
permitiu desenvolver estratégias educativas assentes na diferenciação e na
individualização da aprendizagem (Teixeira, 2013);
3) Os alunos necessitaram de tempo para se adaptarem à abordagem Flipped
Classroom (Lage, Platt & Treglia, 2000, citado por Strayer, 2007),
demonstrando até alguma resistência inicial (Almeida, 2014; Costa, 2014;
Teixeira, 2013);
4) Houve aumento do desempenho dos alunos nas aulas (Copley, n.d., citado por
Johnson, 2013; Costa, 2014);
5) Os alunos afirmaram que o Flipped Classroom foi útil para obter anotações,
preparar os momentos de avaliação e possuírem acesso constante aos
conteúdos temáticos (Copley, n.d., citado por Johnson, 2013; Rolo, 2015;
Teixeira, 2013);
6) Os alunos demonstraram preferência por aulas segundo a abordagem Flipped
Classroom (Lage, Platt & Treglia, 2000, citado por Strayer, 2007; Ruddick, 2012
citado por Herreid & Schiller, 2013; Trevelin et al., 2013);
7) Os alunos demonstraram preferência por aulas tradicionais (Strayer, 2007,
citado por Johnson, 2013; Teixeira, 2013);
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8) Os alunos consideram que necessitam de muito tempo para visualizar os
vídeos (Costa, 2014; Teixeira, 2013);
9) O Flipped Classroom rentabiliza o tempo presencial em sala de aula (Costa,
2014; Teixeira, 2013);
10) O Flipped Classroom poderá promover a autonomia dos alunos (Costa, 2014)
e a implementação de estratégias colaborativas em sala de aula (Rolo, 2015;
Teixeira, 2013);
11) O professor nunca poderá ser substituído por vídeos (Teixeira, 2013);
12) Os alunos demonstram-se mais conscientes das suas aprendizagens (Rolo,
2015);
13) A impossibilidade de esclarecimentos aquando da visualização dos vídeos
não satisfaz os alunos (Teixeira, 2013);
14) Os alunos que faltam mais às aulas reconhecem o valor dos vídeos para
acompanharem os conteúdos temáticos (Teixeira, 2013);
15) O ensino deverá ser assente na diversificação de estratégias educativas e não
apenas em Flipped Classroom (Almeida, 2014; Teixeira, 2013).
3. METODOLOGIA UTILIZADA
A natureza da investigação foi do tipo estudo de caso (múltiplo e exploratório). Yin
(2001) define “estudo de caso” como uma abordagem empírica bastante rigorosa, no
qual o objetivo principal é compreender os acontecimentos de modo significativo, com
recurso a variadas técnicas e instrumentos de recolha de dados. O tipo de estudo de
caso foi múltiplo “pelo facto de serem estudadas duas turmas, uma vez que contempla
mais do que um caso” (Moreira, 2014, p.33) e exploratório porque, pretendeu “formular
hipóteses para serem testadas em futuras investigações, e contribuir como suporte
para a teoria sobre a abordagem Flipped Classroom” (Moreira, 2014, p.33). Este
estudo teve como base uma abordagem qualitativa e quantitativa, pois considerou-se
que assim seria mais benéfico para a obtenção de conclusões.
As técnicas de recolha de dados utilizadas foram:
 Observação: quanto ao grau de liberdade permitido ao observador, foi não
sistematizada; em relação ao grau de estruturação, foi não estruturada no
início da investigação e, posteriormente, semiestruturada; e por fim, quanto
ao grau de participação, foi não participante quando não era a
investigadora a lecionar as aulas, e participante quando as aulas a
observar eram lecionadas pela mesma;
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 Inquirição por questionário: foram aplicados três questionários, um geral e
dois específicos a cada turma, segundo os conteúdos lecionados nas
mesmas. Os questionários foram do tipo misto, pois eram constituídos por
questões abertas, semiabertas e fechadas;

 Recolha Documental: teve um papel central na investigação, sendo que os
documentos

recolhidos

no

seguimento

da

investigação

foram

detalhadamente analisados.
Os dados provenientes das várias técnicas de recolha de dados foram alvo de
triangulação metodológica.
A investigação foi desenvolvida numa turma de 10º ano e de 11º ano, como
anteriormente referido. Dessas turmas faziam parte 23 e 18 alunos, respetivamente.
Os gráficos que se seguem têm como objetivo caracterizar, sinteticamente, os
participantes do estudo.

Gráfico 8 - Sexo dos alunos participantes, adaptado de Moreira (2014).

Gráfico 9 - Idade dos alunos participantes, adaptado de Moreira (2014).
Relativamente ao sexo dos alunos, observou-se que 39% é do sexo feminino e
61% é do sexo masculino na turma do 10º ano, sendo invertidas as percentagens no
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11º ano. No que respeita à faixa etária é possível verificar que vai dos 15 aos 17 anos
de idade.
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS
Na investigação vários foram os resultados obtidos, contudo apenas se
apresentam aqueles que mais contribuíram para as conclusões obtidas. Destacam-se
assim, os resultados referentes ao (1) processo de implementação do Flipped
Classroom e sua recetividade pela maioria dos alunos (Tabela 1), e (2) às opiniões
dos alunos sobre essa abordagem (Tabela 2).
10º Ano

11º Ano

1ª Aula

1ª Aula

Gradual

Imediata

do Flipped

(Motivo: turma não habituada a

(Motivo: turma habituada

Classroom

abordagens inovadoras)

a abordagens inovadoras)

Não ocorreu

Ocorreu

Introdução ao
Flipped
Classroom
Implementação

Visualizações
iniciais dos
vídeos
Compreendeu três fases:
Reação ao
Flipped
Classroom no
decorrer da
investigação

Compreendeu duas fases:

1ª Fase: Negativa (revolta e 1ª Fase: Adesão gradual.
descontentamento);

2ª

Fase: Aumento

das

Adesão gradual. Aumento das visualizações dos vídeos;
visualizações

dos

vídeos;

3ª 2ª Fase: Constatação de

Fase: Constatação de melhorias melhorias
na aprendizagem com o Flipped aprendizagem
Classroom

na
com

o

Flipped Classroom

Tabela 1 - Processo de implementação da abordagem Flipped Classroom e a
recetividade da maioria dos alunos, adaptado de Moreira (2014).
Como é possível constatar, a implementação da abordagem foi diferente nas duas
turmas, devido às características distintas que apresentavam, principalmente no que
diz respeito à experiência anterior dos alunos. Somente a turma do 11º ano estava
habituada a abordagens de ensino inovadoras, como por exemplo, desenvolvimento
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de Wikis, que careciam de maior trabalho fora da aula. Em oposição, a turma do 10º
ano não estava habituada a esse tipo de trabalho, justificando assim, a resistência
inicial ao Flipped Classroom, quando em comparação com a turma do 11º ano. A
aceitação dessa abordagem de ensino está diretamente relacionada com as
visualizações dos vídeos e a aprovação dos mesmos, ou seja, quando os alunos
percebem que estes facilitam o estudo para os momentos de avaliação e para a
revisão de conteúdos, admitem que são benéficos para a sua aprendizagem.

Afirmações

Dis

Com

SO

Clas

16%

75%

9%

+

12%

80%

8%

+

32%

58%

10%

+

Parte comum a ambas as turmas (10º e 11º Ano) – n=40
A: Considero que se tivesse elaborado um resumo para cada
um dos vídeos solicitados, o meu desempenho na resolução
dos exercícios respetivos teria sido melhor.
B: Considero que a abordagem Flipped Classroom é uma
mais‐valia no meu processo de aprendizagem.
C: Gostaria de ter novamente aulas Flipped Classroom no
ano letivo seguinte.

10º Ano: Comparação das duas aulas Flipped Classroom com as aulas tradicionais – n=22
10A: Considero que nas aulas Flipped Classroom demorei
menos tempo a perceber o que me era pedido nos
exercícios propostos, quando comparado com as aulas sem

23%

68%

9%

+

18%

68%

14%

+

55%

32%

14%

+

Flipped Classroom.
10B: Considero que nas aulas Flipped Classroom senti menos
dificuldades na execução dos exercícios propostos, quando
comparado com as aulas sem Flipped Classroom.
10C: Considero que nas aulas sem Flipped Classroom tive
menos dificuldades na execução dos exercícios propostos
devido a estar mais familiarizado com este tipo de aulas
11º Ano: Comparação da aula Flipped Classroom com a aula sem Flipped Classroom – n=18
11A: Considero que na aula Flipped Classroom demorei

22%

78%

0%

+
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menos tempo a perceber o que me era pedido nos
exercícios propostos, quando comparado com a aula sem
Flipped Classroom.
11B: Considero que na aula Flipped Classroom senti menos
dificuldades na execução dos exercícios propostos, quando

6%

89%

6%

+

56%

39%

6%

+

comparado com a aula sem Flipped Classroom.
11C: Considero que na aula sem Flipped Classroom tive
menos dificuldades na execução dos exercícios propostos
devido a estar mais familiarizado com este tipo de aulas

Tabela 2 - Opiniões dos alunos sobre o Flipped Classroom e comparação entre as
aulas com e sem essa abordagem, adaptado de Moreira, Pombo e Bettencourt (no
prelo).
Legenda:
Dis: Discordância; Con: Concordância; Clas: Classificação; SO: Sem opinião; +:
Resultado favorável para a abordagem Flipped Classroom;
Através da tabela anterior, é possível perceber que as respostas da maioria dos
alunos, às afirmações enunciadas, beneficiaram sempre o Flipped Classroom,
demonstrando as potencialidades que o mesmo detém.
5. REFLEXÕES FINAIS
Analisados os resultados provenientes do estudo, foi possível responder às
questões de investigação previamente delineadas. Seguem-se as mesmas com as
respetivas conclusões associadas.
1. Em que medida a abordagem Flipped Classroom contribui para o desempenho
dos alunos, na resolução de exercícios em aulas teóricas de biologia e geologia do
ensino secundário?
Torna-se essencial que, independentemente da abordagem de ensino adotada,
esta contribuía positivamente para o desenvolvimento de competências dos alunos,
nomeadamente no que diz respeito à resolução de exercícios. Portanto, foi possível
concluir-se que:
“O Flipped Classroom contribuiu para desempenho destes alunos na resolução
de exercícios em aulas teóricas de Biologia e Geologia do ensino secundário,
na medida em que estes quando vêm para as aulas já se encontravam
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preparados e contextualizados sobre os conteúdos dos vídeos que iriam ser
alvo de exercícios. Isso fez com que estivessem mais confiantes, sentissem
menos dificuldades associadas a esses exercícios, e entendessem o que era
pedido nos mesmos mais rapidamente. Pode-se ainda acrescentar que os
alunos veem os vídeos e os resumos como um suporte onde os conteúdos
estão sistematizados e organizados, facilitando assim a utilização destes nas
atividades em sala de aula” (Moreira, 2014, p. 126).

1.1. Em que medida os hábitos dos alunos durante a resolução de exercícios
poderão influenciar o seu desempenho?
Os “hábitos dos alunos” dizem respeito à conduta que os discentes têm em sala
de aula, estes podem ser considerados hábitos positivos ou negativos e estão
associados às atitudes positivas ou negativas, respetivamente, que os alunos podem
ter durante a resolução de exercícios. O enriquecimento das respostas dadas aos
exercícios é um exemplo de hábitos positivos, enquanto que a distração durante a
resolução dos mesmos, é um exemplo de hábitos negativos. Assim sendo, durante a
resolução de exercícios os alunos podem demonstrar diversos hábitos, e concluir-se
que:
“Os hábitos negativos estão relacionados com um desempenho deficiente, em
contrapartida, e os hábitos positivos promovem um bom desempenho. Assim, é
possível concluir que os hábitos que os alunos possuem durante as aulas, mais
especificamente na resolução de exercícios, podem influenciar o desempenho
de cada aluno. Logo, independentemente da abordagem de ensino a utilizar, o
professor deverá incutir nos alunos bons hábitos, de modo a poder obter o
maior rendimento possível de cada aluno” (Moreira, 2014, p.127).

2. Que perceções têm os alunos sobre a abordagem Flipped Classroom na sua
aprendizagem?
O sucesso de uma abordagem de ensino, independentemente de qual seja, está
diretamente relacionado como as perceções que os alunos têm da mesma. Como tal,
tornou-se essencial, perceber as opiniões que os alunos, em estudo, tinham sobre a
abordagem Flipped Classroom. Depois da análise detalhada das mesmas, concluiu-se
que:
“A maioria dos alunos consideram que o Flipped Classroom é uma mais-valia
para a sua aprendizagem, quer durante a aula, quer no exterior da mesma. E
gostaria de ter novamente aulas com base nesta abordagem. Todavia, também
existem alunos que apontaram as dificuldades associadas aos recursos
tecnológicos e o tempo despendido, como motivo para não voltarem a ter aula
Flipped Classroom, mesmo considerando que estas são benéficas para a sua
aprendizagem” (Moreira, 2014, p.129).
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Mediante a conclusão obtida, apenas se afirma que os alunos alvo de estudo
consideraram a abordagem Flipped Classroom positiva para a sua aprendizagem.
Contudo, acrescenta-se ainda que não se pretende afirmar que esta é melhor ou mais
adequada que as restantes abordagens de ensino, ou que os alunos têm preferência
pela mesma.
De seguida são apresentadas as conclusões da análise de resultados, que não
estão diretamente relacionadas com as questões de investigação:
1) “O desempenho dos alunos poderá estar associado à aceitação do Flipped
Classroom […] que poderá ser mais ou menos difícil de obter mediante a
atitude dos alunos e as experiências escolares que estes tenham de anos
anteriores” (Moreira, 2014, p.132);
2) Decréscimo do “tempo de ensino dos conteúdos temáticos com auxílio do
Flipped Classroom […] quando comparado com outras abordagens mais
tradicionais” (Moreira, 2014, p.132);
3) A maioria dos participantes da investigação não constatou um maior
acompanhamento

nas

aulas

Flipped

Classroom

por

parte

da

investigadora/professora. O que vem contrariar estudos realizados nesse
âmbito;
4) “A importância dos vídeos para a revisão dos conteúdos e preparação dos
momentos de avaliação é um dos maiores benefícios do Flipped Classroom”
(Moreira, 2014, p.132);
5) A “importância da estratégia para a visualização dos vídeos ser alvo de
avaliação” (Moreira, 2014, p.132), uma vez que se a mesma não for
implementada haverá o forte risco de não ocorrer visualizações dos vídeos.
A investigação realizada contribuiu como uma revisão bibliográfica pormenorizada
sobre o Flipped Classroom, um exemplo de modelo de implementação do mesmo, e
ainda comprovou que esta abordagem poderá beneficiar o processo de ensino e de
aprendizagem. Contudo, salientou várias dificuldades e limitações do estudo,
destacando-se o número reduzido de participantes e de aulas alvo de investigação, a
falta de um grupo de controlo e a falta de estudos aprofundados sobre o Flipped
Classroom.
As sugestões para futuras investigações foram vastas, contudo enuncia-se a mais
pertinente, a implementação do Flipped Classroom em meio universitário, em
unidades curriculares com um número amplo de alunos, para que o número de
participantes seja estatisticamente significativo e possibilitar a existência de um grupo
de controlo.
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Resumo:

A presença das novas tecnologias no ambiente escolar,
especificamente no ensino de Artes Visuais de Pelotas, Rio
Grande do Sul, Brasil, é um dos diversos temas estudados
em uma pesquisa qualitativa, que foi realizada por meio da
análise de entrevistas com professores de escolas públicas
de Arte da cidade, nos anos de 2012 a 2014. Este artigo visa
levantar questões referentes a inserção das novas
tecnologias na sociedade atual, no ambiente escolar e no
Ensino de Artes Visuais, no contexto investigado. A pesquisa
mostra que é crescente o uso das novas tecnologias na
disciplina de Artes Visuais, apesar de haver dificuldades de
ordem material e subjetiva, como a adequação do papel do
professor perante o uso da tecnologia, sua metodologia de
ensino e a falta de condições físicas para funcionamento e
utilização destes equipamentos. Observou-se que os
professores preservam as práticas acadêmicas de fazer arte
na escola, evitando uma experimentação maior, e indo de
encontro às aspirações juvenis, que clamam por novidades e
novas formas de criação. Porém, a inserção destas
tecnologias nas escolas não garante o seu uso, o qual
depende da formação continuada do professor, de seu
interesse pessoal em levar os conhecimentos tecnológicos
aos alunos, das condições físicas e materiais para sua
instalação, e da adesão dos alunos aos processos de
aprendizagem.

Palavras-chave:
Tecnologia, TIC

Ensino

Abstract:

The presence of new technologies in the school environment,
specifically the teaching of Visual Arts in Pelotas, Rio Grande
do Sul, Brazil, is one of many topics studied in a qualitative
research, which was conducted through interviews analysis
with Art teachers from city in the years 2012 to 2014. This
article aims to raise issues concerning the integration of new
technologies in today's society, at school and in Visual Arts
Education in the context investigated. Research shows that
there is growing use of new technologies in the discipline of
Visual Arts, in spite of difficulties in the material order and
subjective, as the appropriateness of the teacher's role to the
use of technology, its teaching methodology and lack of
physical conditions for operation and use of this equipment. It
was observed that teachers preserve the academic practices
of doing art at school, preventing further experimentation,
and going against the youthful aspirations, calling for
innovations and new forms of creation. However, the
inclusion of these technologies in schools does not guarantee
their use, which depends on the continuing education of the
teacher, his personal interest in bringing technological

de

Artes

Visuais,

Formação
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Professores,
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knowledge to students of the physical and material conditions
for its installation and adherence of students to learning
processes.
Keywords:

Visual Arts Teaching, Teacher Formation, Technology, ICT.

1. INTRODUÇÃO
As transformações decorrentes da inserção e uso das TIC no ambiente escolar
são objetos de estudo de vários teóricos e educadores contemporâneos. Estas
temáticas se justificam na medida em que a escola é uma instituição onde as
mudanças sociais se tornam evidentes, concretizando-se na forma de conteúdos,
metodologias e ações docentes e discentes. Se a escola é formada principalmente de
indivíduos, os quais se relacionam entre si, permeados pelo meio onde vivem, é
preciso pensar a educação de modo condizente com a realidade encontrada fora dos
muros da escola, na vida cotidiana, na vida em sociedade.
A tecnologia está cada vez mais presente na vida cotidiana, intensificando nossos
fazeres diários e promovendo interação, minimizando distâncias e possibilitando
acesso à diversos contextos e modos de sonhar, criar e viver nossas realidades.
A presença das novas tecnologias no ensino de artes visuais de Pelotas - RS foi
tema de estudo desta pesquisa, que está sendo realizada por meio da análise de
entrevistas com professores de Arte de escolas públicas do mesmo município,
realizada nos anos de 2012, 2013 e 2014. Neste estudo foi utilizada a abordagem
qualitativa no sentido de buscar uma compreensão aprofundada acerca da realidade
estudada (MINAYO, 1992).
Esta pesquisa faz parte do Projeto de Pesquisa denominado de “Pesquisa e
Ensino na Formação de Professores em Artes Visuais – relações com a reflexão e a
experiência”, desenvolvido no Centro de Artes, da Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), por um grupo de professores e estudantes vinculados a instituição.
Como um dos desdobramentos desta pesquisa, este artigo traz por objetivo
levantar algumas questões referentes à tecnologia e as novas tecnologias na
sociedade atual, enfocando o uso destas no ambiente educacional e no ensino de
artes visuais em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. As informações contidas nas
entrevistas constituem-se em fontes para avaliar a situação atual do uso das
tecnologias na educação em Arte no município. As questões básicas apresentadas aos
professores foram as seguintes: Como você ensina as artes visuais na escola? Quais
as materialidades e instrumentos utilizados?; Você usa tecnologias na sala de aula?
Quais? De que forma?; Quais as dificuldades e desafios encontrados pelo professor
quanto ao uso das TIC? Com os dados levantados foi realizada a análise e
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interpretação deles, procurando perceber ideias centrais e/ou núcleos de sentido
(MINAYO, 1992) que emergiram com a investigação.
2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO
A inserção das novas tecnologias da informação e comunicação no cotidiano de
trabalho, estudo e lazer das pessoas está ocorrendo de forma rápida, abrangente e a
nível global. Este fenômeno tem provocado grandes alterações na sociedade. Porém,
as mudanças tecnológicas não são novidades do nosso tempo. Elas têm
acompanhado o homem há milênios. A tecnologia surgiu com a necessidade humana
de adaptação ao meio exterior para garantir a sobrevivência da espécie, tornando-se
um “conhecimento materializado ou extensão do corpo” (LEOTE, 2006, p. 1),
acompanhando e possibilitando ao homem o desenvolvimento de suas atividades
cotidianas desde o princípio da história.
Desta forma, o ser humano se utiliza da tecnologia para suprir suas necessidades
de produção e inovação, buscando adequá-los a seus propósitos, num processo
contínuo de mudanças. Essa constante busca por inovação e melhoria, fez com que
muitas tecnologias se tornassem obsoletas, provocando assim uma série de
sucessões tecnológicas que visaram atender as concepções e as aspirações de cada
época.
Na contemporaneidade, o fenômeno da globalização facilitou a inserção das
novas tecnologias a nível mundial.

Esta tem ocasionado a substituição de

equipamentos de uso e a introdução da linguagem computacional no ambiente de
trabalho e cotidiano de forma geral. O resultado é que os trabalhadores de vários
segmentos precisaram (e ainda precisam) estar abertos aos novos e constantes
aprendizados com relação aos meios tecnológicos.
Este é o caso dos profissionais do ensino de arte. Eles também perceberam as
mudanças no sistema de ensino, ocasionado pelo advento das TIC. Pode-se dizer que
os professores que têm mais de quinze anos de docência, vivenciaram a crescente
presença das TIC no espaço escolar – e na própria sociedade – substituindo
equipamentos de uso cotidiano como mimeógrafos, máquinas de escrever,
retroprojetores, fax, disquetes, fitas de vídeo e fitas cassete por computadores com
acesso à internet, CDs, DVDs, pendrives, datashows, máquinas copiadoras, câmeras
digitais, televisores de alta definição, entre outras tecnologias.
Existe na atualidade um consenso quanto à importância das TIC nas instituições
escolares, porém, sua utilização é alvo de discussões e polêmicas. Assim, podemos
dizer que a educação está passando por mudanças estruturais e funcionais frente às
novas tecnologias (ROCHA, 2011). O que ocorre muitas vezes, é que a inserção das
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TIC no ambiente escolar é vista como um meio de solucionar alguns problemas do
sistema educacional diante das necessárias reconfigurações sociais (BARRETO,
2004), expectativa esta, que dificilmente irá se concretizar.
Muitos professores, seguindo a perspectiva de mudança tecnológica, buscam
aprender a utilização das novas tecnologias através de cursos de formação continuada
ou, pela instrução autodidata. À medida que o professor passa a reconhecer os novos
meios tecnológicos como instrumentos úteis para o desenvolvimento de suas aulas, a
incorporação das TIC passa a conviver com o uso do giz, da lousa e do livro didático.
Mudar as práticas pedagógicas com o intuito de aumentar a qualidade do ensino e
diminuir a distância do que se pratica em relação às novas tecnologias dentro e fora
da sala de aula, é a busca de muitos professores contemporâneos. Estas estratégias
de adequação aos novos tempos estão gerando muitas inquietações nos profissionais
da educação, como uma preocupação em qualificar-se, dominando métodos e
saberes, adequando-se às novas demandas sociais.
Compete ao professor perceber essas mudanças na produção de conhecimento
na atualidade. A sua função de transmissor do saber passa a ganhar os contornos do
diálogo com as informações e os conhecimentos de mundo trazidos pelos alunos em
sala de aula. O professor “[...] sai do centro da relação e passa a orientar seu aluno
em sua busca, numa nova relação de ensino-aprendizagem” (FISS e AQUINO, 2013,
p. 203).
Por meio dessas possibilidades de ensino, o uso das novas tecnologias poderá
resultar em uma maior aproximação do saber curricular com o cotidiano dos
estudantes. Pois é
“ [...] na ação do professor na sala de aula e no uso que ele faz dos suportes
tecnológicos que se encontram à sua disposição, [que são] definidas as relações
entre o conhecimento a ser ensinado, o poder do professor e a forma de
exploração das tecnologias disponíveis para garantir melhor aprendizagem para
os alunos” (KENSKI, 2007, p. 19).

As novas tecnologias são uma realidade presente no cotidiano, assim, é difícil
negar a sua importância ou a necessária utilização consciente. Os recursos
tecnológicos têm muitos potenciais a serem explorados em benefício do aprendizado
dos estudantes. Além disso, as TIC contribuem para a atualização do professor quanto
às novas informações e descobertas que envolvem seu campo de conhecimento. Na
contemporaneidade, o professor se torna um aprendiz constante, diante da
multiplicidade de possibilidades de conhecimento que os novos meios têm a lhe
oferecer.
Ao refletirmos a respeito das relações entre a Arte e a Tecnologia, possivelmente
chegaremos à conclusão de que o início desta relação se encontra na pré-história,
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onde os hominídeos inventavam instrumentos e técnicas para produzir o que nós hoje
consideramos como Arte Pré-Histórica: as inscrições e desenhos nas paredes das
cavernas, a produção de esculturas por meio do entalhe, a produção de cerâmica, etc.
Desde então, não é possível separar a produção de Arte com a tecnologia que lhe é
contemporânea naquele determinado momento histórico.
Com o surgimento das TIC nas últimas décadas, não foi diferente. A arte tem se
apropriado dos meios tecnológicos e midiáticos a fim de explorar os limites da criação,
propondo novas linguagens e meios de expressão. Um exemplo atual é a arte digital,
que tem ganhado cada vez mais espaço na expressão e produção artística. É a arte
computacional e interactiva que decorre da proliferação dos computadores que explora
a riqueza poética proporcionada por este instrumento. “Numa sociedade que a cada
dia encontra-se mais e mais mediada pelas mídias eletrônicas, torna-se premente que
o artista delas se aproprie para, através delas, comunicar-se e exprimir-se” (FRAGA,
2001 apud CORRÊA; MATTÉ, 2005, p. 205).
As relações entre a Arte e as novas tecnologias estão cada vez mais estreitas,
visto que proporcionam mudanças mútuas. Ou seja, as tecnologias digitais têm sido
adaptadas para o uso em Arte, da mesma forma em que existem artistas que se
apoiam nas mais recentes inovações tecnológicas para a produção de suas obras,
incentivando o avanço da tecnologia. Se a relação entre Arte e tecnologia vai bem,
como está a relação entre o ensino de arte e a novas tecnologias? Será que há nas
escolas recursos necessários para o ensino? Será que o professor se encontra
preparado para usar as tecnologias disponíveis com seus alunos? Pois bem, a
pesquisa desenvolvida com os professores de arte nas escolas do município de
Pelotas, durante os anos de 2012, 2013 e 2014, apontou-nos alguns caminhos para
discutirmos a atual situação da inserção tecnológica nas aulas de Artes.
Uma das primeiras observações realizadas com esta pesquisa, foi verificar que a
existência de laboratórios de informática nas escolas é uma realidade para a maioria,
sejam elas escolas públicas ou privadas. A utilização do laboratório de informática
representa um ótimo recurso didático-pedagógico para o professor. Basta que este
saiba a melhor maneira de explorar o uso do computador e da internet como meios de
contribuição para a produção de conhecimento. O bom uso deste recurso também
depende da disponibilidade de acesso para os professores e os alunos.
A pesquisa realizada por meio de entrevistas, com uma amostra de quinze
professores de artes visuais do município de Pelotas, no ano de 2012, nos mostrou
alguns dados quanto ao uso da tecnologia nas escolas pelotenses. Dos quinze
professores

entrevistados,

onze

utilizavam

as

novas

tecnologias

de

modo

complementar ao fazer tradicional e sete mencionaram possuir laboratórios de
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informática em suas respectivas escolas. Destes, dois professores relataram
dificuldades quanto ao uso do laboratório, devido a problemas técnicos. Isso nos
mostra que a inserção das novas tecnologias no ambiente escolar, enfrentava no ano,
problemas de ordem material/físico, constituindo-se num fator inibitório ou mesmo,
impeditório à ação docente, visto que o professor depende diretamente dos recursos
que dispõe para poder desenvolver suas aulas com boa qualidade.
A maioria dos professores entrevistados no ano de 2012 já haviam introduzido as
TIC no ensino de arte fazendo uso de computadores, Internet e softwares. No relato
de muitos deles, percebe-se que estes se encontravam no processo de adequação do
uso destas às atividades e conteúdos curriculares. Dos quinze entrevistados, onze
usavam as novas tecnologias nas aulas de Artes Visuais como forma complementar
ao fazer tradicional e para possibilitar o acesso à informação a assuntos relacionados
à Arte.
A seguir um depoimento de uma professora de artes visuais da rede municipal de
ensino do município de Pelotas - RS, mostrando de que maneira faz o uso da
tecnologia em suas aulas:
“Nossa aula tem laboratório de informática. Os alunos fazem slides de pintores,
resumos, olham obras na internet, desenham com propostas programadas no
paint e também às vezes releitura através do computador. Também dispomos de
uma sala com TV e DVD, onde podem olhar filmes e após, preencher fichas
sobre o mesmo, ou desenhar outras coisas com DVD no pause” (Professora 1,
2012).

A introdução das novas tecnologias no ensino de artes visuais trouxe consigo
muitos recursos visuais e auditivos. Através do computador com acesso à internet, os
alunos têm a oportunidade de conhecer de forma virtual inúmeras obras de arte do
passado e de arte contemporânea, por meio de fotografias, vídeos e visitas virtuais em
museus e espaços de arte. No depoimento desta professora, no ano de 2012, ela nos
conta como faz o uso da tecnologia em sala de aula: “Uso informática, cinema, rádio,
datashow, música, fotografia, vídeos temáticos, etc. Sempre que posso permito esse
tipo de coisa em aula. É apenas necessário saber usar isso a seu favor” (Professora
2).
Deste modo, a tecnologia possibilita que os estudantes vivenciem o mínimo de
experiência com a arte produzida, possibilitando a fruição estética e o conhecimento
de diversas culturas e contextos históricos. Este conhecimento contextualizado com o
passado e com o presente vai ao encontro com a “Proposta Triangular para o Ensino
da Arte” sistematizada pela teórica Ana Mae Barbosa, que consiste em: ler obras de
arte, fazer arte e contextualizar (RIZZI, 2011).
Como

mencionado

anteriormente,

o

fazer

artístico

também

pode

ser
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experienciado através do computador. “A tecnologia digital propicia novas formas de
pensar e fazer arte” (PIMENTEL, 2011, p. 769). Para as aulas de arte, cabe explorar
programas de desenho digital, pintura digital, modelagem tridimensional, edição de
imagens, entre outros. Embora o uso destes programas esteja relacionado à
disponibilidade de instalação e manutenção dos softwares, ao conhecimento do
professor quanto as suas linguagens e os propósitos das atividades, tona-se
importante que os alunos explorem diversas ferramentas para a criação artística no
meio digital.
A produção artística no meio digital possui uma grande representatividade na Arte
Contemporânea. Por isso, é muito interessante que os alunos conheçam esse tipo de
arte e também explorem seus meios, de modo a sentirem-se instigados a produção de
conhecimentos. Poissant (2003), a invenção das tecnologias na arte “[...] permite
experimentar outros modos de produzir, passando a partir de agora pela interatividade,
por processos, obras efêmeras, imateriais e híbridas pela possibilidade aberta pelo
ciberespaço, a telepresença e a realidade virtual etc” (POISSANT, 2003, p. 121).
Os estudantes de hoje sentem-se especialmente atraídos pelas novas tecnologias
e seus recursos digitais. Durante a pesquisa do ano de 2012, vários professores
afirmaram que utilizam programas de informática para a produção e edição de
imagens. Segundo uma professora de uma escola estadual do município de Pelotas,
“os alunos de hoje querem fazer arte no computador” (Professora 2, 2012). Mas sua
opinião é um tanto contraditória a esta vontade. Para ela, os alunos deveriam
inicialmente experimentar o desenho no papel, para depois, utilizar os meios digitais
de criação de imagens. “Não podem só ficar trocando cores e criando coisas nos
editores de imagem. Eles têm que se soltarem diante do desenho à mão livre”
(Professora 2, 2012). Esta opinião certamente é a de muitos professores de Artes
Visuais. Embora os recursos tecnológicos apresentem-se como maravilhas aos olhos
juvenis, é muito provável que os professores não se sentiam totalmente à vontade
para substituir a supremacia do fazer manual no campo da arte pelas inovações
midiáticas.
No ano de 2013 foram entrevistados treze professores. Em uma avaliação geral,
percebe-se que os professores se encontram mais familiarizados com o uso da
tecnologia para a aula de Artes, como pode-se notar no depoimento desta professora:
“Utilizo os equipamentos de multimídia: projetores, notebook, netbook, tablet,
acesso à internet através de buscas a sites de arte, visitas virtuais a museus,
sites de relacionamento, câmeras digitais. Essas tecnologias permitem uma aula
mais dinâmica e participativa, além de orientar o uso dessas mídias para a
construção do conhecimento e produções visuais dos alunos” (Professora 3,
2013).
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Porém este processo de adaptação e uso das tecnologias ainda encontra algumas
dificuldades, quando se trata das escolas da rede pública de ensino. Um contraste a
esta realidade, observa-se nos depoimentos dos professores de escolas da rede
particular de ensino, onde aparentemente há maior quantia e melhores recursos
tecnológicos disponíveis, como exemplifica o depoimento a seguir:
“Utilizo a lousa digital, um recurso maravilhoso que a escola possui para
apresentação de trabalhos, pesquisas, filmes... Máquina fotográfica para explorar
detalhes de ambientes e prédios históricos da cidade de Pelotas e sala de
cinema” (Professora 4, 2013).

É importante observar que o não uso dos novos recursos tecnológicos pelos
professores da rede pública não se relaciona com a ausência dos novos recursos
tecnológicos inseridos nas escolas. As TIC já estão presentes no ensino público, mas
o acesso aos recursos tecnológicos ainda é deficitário. Destes treze professores
entrevistados, cinco afirmaram que a disponibilidade ao acesso frequente as novas
tecnologias na sala de aula se configura como um fator problemático devido à quantia
insuficiente de equipamentos tecnológicos para atender a demanda de todos os
professores de uma escola. Portanto, se o professor quiser ter esse recurso
disponível, é necessário agendamento com certa antecedência. Este fato, de certo
ponto prejudica a dinâmica das aulas e se configura como um empecilho para o uso
dos recursos tecnológicos.
Em virtude da carência quanto ao acesso à tecnologia nas escolas, muitos
professores optam – ou melhor, não têm muita escolha – por utilizar como recursos
para o ensino da arte, imagens impressas de obras de arte e/ou livros de arte, além de
outros objetos a critério do professor. O uso destes materiais, por vezes provêm de
recursos financeiros do próprio professor, o que também pode se configurar um
desafio à atuação docente.
Ainda há professores que defendem o uso de materiais físicos por perceberem a
necessidade do toque para que os alunos “apreendam” o objeto estudado, como a
Professora 2. Esta mesma profissional foi entrevistada no ano seguinte, em 2014.
Novamente questionada quanto ao uso da tecnologia no ensino das artes visuais, ela
afirma que “o uso da tecnologia é algo distante da realidade de seus alunos e das
necessidades sensoriais dos mesmos”. Talvez esta resposta venha ao encontro de
uma necessidade/crença da professora de que somente através da interação dos
cinco sentidos com objetos materializados é que o conhecimento da Arte possa ser
significado.
Longe de questionar as razões do professor na sua didática/metodologia em sala
de aula, a pergunta que fica é: De fato, o uso da tecnologia nos distancia do mundo
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sensível? Fica aqui uma questão para refletir.
Do ano de 2012 ao ano de 2013, embora seja equivalente a quantidade de
professores que afirmem fazer o uso da tecnologia, pode-se notar um certo avanço e
diversificação nos recursos tecnológicos. Enquanto em 2012, era comum os
professores citarem o uso de CDs, DVDs, televisão, datashow, computador,
retroprojetor, entre outros, no ano de 2013 os recursos ampliaram-se. Se em 2012,
apenas um professor cita o uso do celular como ferramenta para aulas de fotografia,
de cinema e/ou pesquisas instantâneas em sala de aula, no ano de 2013, o número
sobe para dois professores e em 2014, três professores. Ou seja, gradativamente os
professores estão descobrindo novos usos para as tecnologias que já fazem parte do
cotidiano, inserindo-as na sala de aula. O depoimento a seguir, exemplifica um pouco
como os professores no geral têm feito para se utilizarem da tecnologia:
“ [...] tento usar o máximo de recursos possíveis e disponíveis na escola.
Também está aberto para que eles utilizem programas de computador, tanto para
fazer uma composição [artística], pesquisa e trabalhar com a imagem. [Faz-se o
uso de] datashow, TV e outros. Podem utilizar o material deles, como os seus
computadores e celulares” (Professora 5, 2014).

À medida que os recursos tecnológicos estão se popularizando, como o uso do
tablet e da máquina fotográfica, estes também servem de recursos às aulas de arte.
Nos anos de 2013 e 2014, de fato percebe-se uma maior introdução destas
tecnologias através da fala dos professores. Além destas, os professores estão
fazendo o uso do computador e da internet para visitas virtuais a museus de arte e
para sites de relacionamento, onde as turmas de estudantes juntamente com o
professor, se utilizam de um grupo virtual para troca de informações e apoio ao
conteúdo dado em aula. Como no depoimento desta professora:
“Sim [uso as novas tecnologias], Internet, tablet, Facebook... Sempre que passo
o conteúdo estipulado no currículo, exemplifico com imagens, mostro estas
imagens no tablet e envio-as pelo Face para serem estudadas, analisadas, em
uma página criada para cada turma.... Onde cada um pode esclarecer suas
dúvidas. Havendo alguma dúvida, na hora se baixa imagens [e] procura-se
alguma coisa que possa esclarecer melhor o conteúdo, através da internet”
(Professora 6, 2014).

Outros novos recursos citados nas entrevistas de 2013 e 2014 foram o uso da
lousa digital, de ambientes virtuais de aprendizagem e do tablet individual para cada
estudante. Porém estes recursos não são ainda acessíveis nas escolas públicas e sim,
nas da rede particular de ensino, conforme depoimento de professores que atuam
também neste sistema.
De fato, na fala dos professores nota-se que esta diferença entre os recursos
disponíveis nas escolas públicas e particulares é um fator que faz com que o professor
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de escola pública se sinta em desvantagem.
No ano de 2014, quatorze foram os professores de arte entrevistados. Destes
quatorze, onze afirmaram que utilizam as novas tecnologias nas aulas de arte. O que
representa um resultado muito positivo em relação aos anos anteriores. Na opinião de
alguns professores, a tecnologia na aula de arte é vista até como uma necessidade:
“Uso [a tecnologia], não tem como não usar... Uma escola com datashow é
fundamental. [Se] vai trabalhar com a imagem, leva a imagem. Eu trabalho com
cinema, fazer cinema com a própria câmera do celular. Eu já tive um vídeo que
eu me inscrevi num canal daqui de Pelotas [e] ganhei esse projeto. [O] vídeo era
feito pelo noturno da escola.... Então é um meio de trabalhar com a mídia [...].
Quando tem acesso à internet é melhor ainda” (Professora 7, 2014).

Pode-se dizer que o uso da tecnologia para as aulas de arte ainda encontra
alguns desafios, mas que estes estão sendo gradativamente solucionados. Os
professores estão cada vez mais percebendo como podem utilizar as tecnologias
disponíveis a seu benefício, ou melhor, a favor de suas propostas didáticometodológicas em sala de aula. Deste modo, o estigma negativo do uso da tecnologia
em detrimento do fazer manual tem diminuído também. Porém percebe-se que há uma
corrente de pensamento partilhada pelos docentes que valoriza a materialidade dos
objetos e os estímulos sensíveis provocados por estes, os quais não encontraram no
uso das TIC uma adequação aos seus ideais. Mas o que se percebe através da
análise destes três anos em que foram feitas as entrevistas, é que a grande maioria
dos professores já aderiram ao uso das novas tecnologias. Esse fato não se relaciona
com o abandono ao fazer artístico manual, pois este ainda permanece. As novas
tecnologias vêm para as escolas de modo a complementar a metodologia e os
recursos didáticos disponíveis ao professor, mostrando-lhe novos suportes tanto para
o ensino da arte quanto para o fazer artístico de seus alunos.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso das novas tecnologias da informação e comunicação constitui-se uma
realidade para nossa sociedade. Elas tornaram-se importantes e até mesmo
indispensáveis em praticamente todos os âmbitos sociais. Alteraram de forma
determinante os recursos e os meios para a comunicação e acesso à informação. Os
espaços educativos não ficaram de fora das mudanças. A tecnologia adentrou (e tem
adentrado) o espaço escolar de modo a “modernizá-lo”, ou melhor, torná-lo
contemporâneo aos avanços tecnológicos que foram sentidos pela sociedade, na qual
ambas, sociedade e educação, tiveram que se adaptar neste processo de inserção
das novas tecnologias.
De modo geral, as ideias surgidas nessa pesquisa evidenciam que as TIC
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ampliam as possibilidades de produção e veiculação de conhecimentos. Em alguns
momentos elas têm sido incorporadas pelos professores como um produto, uma
ferramenta, um acessório; em outros é vista de forma mais ampla, em um processo de
produção que possibilita atender às necessidades de aprendizagens dos estudantes e
de ensino docente.
As TIC, em muitos casos, ainda têm sido utilizadas na escola através de
ferramentas como TV, DVD, vídeo e computadores, entre outros. Como apontam
outras pesquisas, como a de Porto (2006), as TIC ainda estão sendo usadas como
recursos ilustrativos do falado, escrito ou apenas para preencher espaços que
necessitariam de outras abordagens educativas. Desta forma, entende-se que ainda
há uma pequena utilização do potencial das tecnologias na educação escolar. Tal fato
pôde ser evidenciado, em parte, na presente pesquisa, pois ainda que os professores
não se mostrassem avessos ao uso das TIC, demonstraram dificuldades para a sua
plena utilização.
Quanto ao ensino de artes visuais, a tecnologia só veio a contribuir para o
processo de ensino e aprendizagem. Os vários recursos tecnológicos usados têm por
objetivo uma melhor qualidade e desenvolvimento das aulas de arte, a fim de atrair as
crianças e jovens para a produção de conhecimentos mediada pela tecnologia e que
são provenientes tanto de pesquisas feitas na grande rede, quanto no fazer artístico
utilizando-se das tecnologias computacionais. Ainda que esta situação seja presente,
observou-se que os professores preservam as práticas acadêmicas de fazer arte na
escola, evitando uma experimentação maior, e indo de encontro às aspirações juvenis,
que clamam por novidades e novas formas de criação. Porém, a inserção destas
tecnologias nas escolas não garante o seu uso, o qual depende da formação
continuada do professor, de seu interesse pessoal em levar os conhecimentos
tecnológicos aos alunos, das condições físicas e materiais para sua instalação, e da
adesão dos alunos aos processos de aprendizagem.
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Resumo:

O presente artigo trata do processo de implantação das Tecnologias de
Informações e Comunicações na Educação Artística, tendo como ponto
de partida, propostas de políticas públicas, desenvolvidas no contexto
educacional brasileiro recente. Nesse sentido, foram identificados
alguns dos mais importantes projetos implantados e analisados seus
impactos no cotidiano escolar, tanto numa perspectiva de atualização,
como de democratização do acesso dessa modalidade de ensino no
sistema educacional brasileiro.
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Abstract:

This article discusses the implementation process of Digital
Technologies in Arts Education, taking as a starting point public policy
proposals developed in recent Brazilian educational context. In this
sense, we identified some of the most important projects implemented
and analyzed their impact on everyday school life both on an upgrade
perspective, as democratizing access this type of education in the
Brazilian educational system.
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“Siempre que el ser humano ha incorporado nuevos procedimientos
de creación, el arte ha sufrido um gran cambio. Nos encontramos en
una fase de clasicismo del arte pos moderno que es la que define,
junto a su carácter tecnológico, una nueva cultura global. Esta crece
extrañamente desdoblada entre el mundo real y el virtual, igual que l
actividad artística y docente.”
Saura, A.2011.

1. INTRODUÇÃO
A história do processo civilizatório pode ser identificada, em termos gerais, como a
forma pela qual a espécie humana construiu, através das mais variadas estratégias,
“planos alternativos”, visando melhor integrar-se a seu tempo em sua relação com o
mundo. Nesse permanente constructo histórico, desenvolveu-se o cenário no qual
atuamos: um modelo preenchido, predominantemente, por redes complexas, nas
quais interage um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos. Como
resultado efetivo desse processo de atualização e de apreensão de mundo, as
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relações entre seres e coisas, tanto no espaço quanto no tempo, separadas até então,
em caixinhas ontológicas, passam a fazer uso das Tecnologias de Informações e
Comunicações (TIC), constituindo-se em amálgamas desse processo, como agentes
cognitivos, relacionando-se com objetos tecnológicos.
Assim, as mais variadas dimensões do ser cognoscente, inscrito nas múltiplas
dimensões intelectuais, emocionais, sociais e culturais, entre outras, necessitam ser
revisitadas quanto às questões formativas, visando as possibilidades trazidas pelas
tecnologias emergentes na contemporaneidade.
Da relação entre as tecnologias e a cognoscência, depreende-se que, de atitudes
articuladas dos sujeitos do aprendizado e de suas ações, emerge a percepção de
contextos nos quais tais sujeitos podem se compreender como múltiplos, complexos,
diligentes, inventivos e atualizados.
Com base nesse ponto de vista de sintonia temporal, torna-se necessário
compreender o indivíduo como alguém que, perpassado pelo cenário sociocultural,
anuncia-se em sua plenitude comunicativa, nos seus variados aspectos, corporal,
afetivo, intelectual e cultural. E compreender a visão integrada do indivíduo com seu
tempo, requer um olhar especial, para perceber o potencial expressivo e criador
inerente a todo ser humano.
Como processo educacional sintonizado com a atualidade, enfatiza-se, também,
que o aprendizado do sujeito se sustenta e se desenvolve no contexto em que atua,
recriando permanentemente seu habitus, com base no fazer cotidiano, em interação
com outros atores sociais e com os signos presentes na sociedade.
Assinala-se, além disso, que o indivíduo se constitui na totalidade das interações
sociais, em lugares que permitem a emersão de vozes diversas, que estimulem o
diálogo e o convívio entre seres singulares. Para tanto, considera-se como
pressuposto educativo, a possibilidade de os indivíduos se constituírem como tal, a
partir dessa dinâmica, com experiências múltiplas e com processos criativos, tendo
como ponto de partida, para essas expressões, a vida manifesta em todas as suas
peculiaridades e multiplicidades culturais.
É basicamente nessa conjuntura que se insere o suporte da estratégia que
constitui as possíveis possibilidades, por meio das quais os sistemas organizacionais
educacionais de todo o mundo, gradativamente, vêm se adequando aos objetos
novos, com os quais as tecnologias digitais passaram a povoar o mundo nos últimos
anos.
O foco do presente texto é uma reflexão sobre as políticas públicas educacionais
que, ao cabo de uma trajetória recente em nosso país, apontam um conjunto de
iniciativas orientadas para as práticas pedagógicas. Essas práticas, a nosso ver, visam
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suprir a obsolescência e as carências identificadas em nosso sistema de ensino. Elas
estão, paulatinamente, se afirmando no contexto educacional brasileiro e contribuindo,
sobremaneira, para a relevância de suas práxis, tanto no plano social quanto no
pedagógico.
A preocupação de nossas autoridades, em relação ao apontamento de diretrizes
para práticas pedagógicas, atualizadas às demandas do contexto sociocultural, é
relativamente recente. Entre altos e baixos, a própria história de implementação das
políticas públicas brasileiras, especificamente as que compõem o campo do
ensino/aprendizagem artístico, foi marcada por históricas descontinuidades que, quase
sempre, alienaram e afastaram, de sua trajetória de adequação do ensino, os
profissionais encarregados da importante tarefa reservada à educação: os
professores.
Nesse percurso, os planos programáticos relacionados à educação como um
todo, estiveram diretamente ligados às ideologias e aos interesses dos grupos e de
autoridades, os quais se alternaram em nossa recente história política. As ações
caracterizaram-se, principalmente, pela elaboração de programas e de projetos, nem
sempre articulados entre si, que terminaram, para o bem ou para o mal, constituindose, no decorrer do tempo, naquilo que hoje forma o conjunto que rege os processos
educativos e culturais de nosso país.
Em relação à temática tratada no domínio das TIC na Educação, identificámos,
como marco inicial, os apontamentos inscritos na Lei n.º 9394/96, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN), no que se refere aos Ensinos Fundamental,
Profissionalizante e Superior, especificamente em seu artigo 35º inciso IV, que aponta
a necessidade de “estabelecer uma maior aproximação com as tecnologias de
informações emergentes”, no sentido de “incentivar o desenvolvimento de programas
de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades, e de educação continuada.”
Como expedientes legais inscritos nos desdobramentos da Lei de Diretrizes e
Bases, vários decretos e portarias foram aprovados, regulamentando o processo de
Ensino à Distância (EAD) como modalidade educacional e passando a oferecer cursos
regulares. Também, podemos citar, como resposta satisfatória de políticas públicas
orientadas para o EAD, no nível mais elevado da hierarquia organizacional do
Ministério da Educação, a criação de uma Secretaria de Educação à Distância
(SEED). Essa Secretaria responde pela proposta de programas de formação docente,
pela organização de banco de dados e por outras atividades, direcionadas à definição
e à implementação de uma política nacional de EAD. Visando dar mais agilidade aos
processos

educativos,

essa

Secretaria

foi

incorporada

à

Coordenação

de
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Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), em 2009 e estruturada em
uma (1) diretoria e quatro (4) coordenações.
No desenrolar desse contexto emergente, palco no qual estão sendo construídas
relações cada vez mais intensas entre tecnologia e educação, a atenção recai sobre a
necessidade de formação de profissionais capazes, visando a formação de indivíduos
atualizados em relação às leituras e à compreensão do mundo emergente.
Sobre

esse

assunto,

vários

órgãos

internacionais,

responsáveis

pelo

planejamento do processo educacional mundial, como a Organização de Cooperação
e Desenvolvimento das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
já vinham sinalizando a necessidade de o Brasil assimilar novos modelos de formação
profissional, adequados às exigências deste novo tempo.
Na tentativa de dar respostas a este contexto, identifica-se, no sistema
educacional brasileiro, um conjunto de iniciativas para o campo do ensino de artes,
formatadas como proposições de políticas públicas, que sugerem mudanças em vários
níveis e setores da formação de professores e propondo o uso de metodologias
articuladas com as novas tecnologias.
Tais proposições visam ampliar, para além do universo da compreensão
tradicional de educação artística, procedimentos teórico-metodológicos, sob forma de
ações de ensino à distância, com base no uso de novas tecnologias digitais.
É fato que as relações entre tecnologia e processo educacional, especificamente
em relação à pedagogia do ensino de artes, já vem de algum tempo. No entanto, com
o advento da internet e da web 2.0, muitos aspectos do contexto desse
ensino/aprendizado foram reformatados, ensejando maiores possibilidades de permuta
de informações, agregando valores e, consequentemente, gerando formas do
conhecer que ultrapassam os limites físicos geográficos e a própria intensidade do
produzir informações.
No sentido de apresentar um mapeamento em relação à temática tratada,
apresento um breve painel histórico, identificando os marcos principais de uma
trajetória recente de aprimoramentos da EAD em nosso país.
2. ENSINO À DISTÂNCIA NO BRASIL
As primeiras incursões do ensino a distância, em nosso País, iniciaram-se com os
ensinos por correspondência e radiofônicos. Eram cursos voltados para o ensino de
serviços técnicos, como eletrônica e de datilografia, exemplos marcantes. No que toca
à educação via rádio, o marco fundador foi a criação da Rádio Sociedade do Rio de
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Janeiro, em 1923, posteriormente agregada ao Serviço de Radiodifusão Educativa
(1937), ligada ao Ministério da Educação (MEC).
Inicialmente, com claros objetivos instrucionais, esse modelo foi gradualmente se
ajustando à educação social, no sentido de promoção e orientação sobre saúde e
mobilizações populares de integração a políticas públicas. São exemplos destacados:
“Saúde no ar” (1994-2000); “A caminho da escola” (1997-2000); “Rede de
Comunicadores pela Saúde” (1998) e “Escola Brasil”.
Aos poucos, este sistema foi sendo substituído pela televisão, na qual várias
instituições de ensino brasileiras tiveram papel relevante no processo de apoiar, de dar
suporte institucional e técnico ao novo modelo educacional. Uma das pioneiras nesse
sistema foi a Universidade de Brasília (UnB) que, já em 1979, firmou um convênio com
a Open University (UKOU), visando oferecer cursos de extensão à distância.
Dando sequência ao amadurecimento do uso da TV no sistema EAD, a UnB
assinou um convênio com a Fundação Roberto Marinho, visando a produção de
programas audiovisuais com fins educativos. Na etapa seguinte, 1989, assumindo o
protagonismo nos processos acadêmicos e metodológicos de ensino a distância, foi
criado o Centro de Educação a Distância (CEAD), cuja finalidade é firmar, em seus
programas de graduação, essa modalidade de educação.
No contexto mais amplo do Estado brasileiro, vários canais e programas de TV
educativos foram criados na década de 70, capitaneados pela recém-criada
Associação Brasileira de Teleducação (ABT), na qual destacamos alguns programas
que se afirmaram no universo da EAD: os telecursos de primeiro e de segundo grau
(1979), em parceria com as Fundações Roberto Marinho e Pe. Anchieta; o sistema de
TV’s Educativas (1965); o Projeto Mobral (1979); a TV Escola (1996) e o Canal Futura
(1997).
Podemos constatar, nesse breve mapeamento histórico, que o Estado brasileiro,
bem ou mal, tem dado relativo apoio à promoção de programas de inclusão da
modalidade à distância em nosso sistema educacional. Temos, como um dos
exemplos, que confirmam esse apoio, o ato de criação da Secretaria de Ensino à
Distância (SEED/MEC), em 1995, com diretrizes e ações referentes à implantação
dessa modalidade de ensino sob sua responsabilidade. Citamos, como exemplos
relevantes de realização dessa Secretaria, os seguintes: programas da TV Escola
(1995), Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFRO-1997) e
Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância (PAPED), (CAPES/
UNESCO).
CAMPELO (2013, p.74), destacando o PROINFRO em sua tese de doutorado,
enfatiza:
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“Em cada unidade da federação foi criada uma Coordenação Estadual de
Informática na Educação, vinculada ao ProInfo e composta basicamente por
representantes da respectiva secretaria estadual, ou municipal, de educação. Sob
o patrocínio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por
meio de ações conjuntas realizadas pelo MEC e por essas Secretarias de
Educação tem sido desenvolvidas propostas de capacitação de recursos
humanos, professores multiplicadores, para atuação nos Núcleos de Tecnologia
Educacional (NTE), estrutura descentralizada do ProInfo, subordinada àquelas
secretarias, responsável pelo suporte pedagógico e técnico às escolas, visando à
capacitação para uso da informática na educação. Para oferecer essa formação,
têm sido contratadas universidades públicas e privadas.”

A implantação desse conjunto de propostas oficiais, nesse período, acabou
repercutindo no sistema de ensino superior. A UnB, uma das instituições presentes
nesse processo, firmou-se uma das pioneiras no universo do ensino superior à
distância no cenário educativo nacional, implantando, em 2005, os primeiros cursos de
graduação. Inicialmente, implantou um curso piloto de Administração e, em tempo
contínuo, vários docentes, aproveitando a oportunidade do edital 001/2004 do MEC,
criaram, nas respectivas unidades acadêmicas, vários cursos de formação docente à
distância, que foram inscritos no Programa Pró-Licenciatura.
Tomando como base as afirmações contidas em FERNANDES (2013, p.9):
“Esses cursos partiram de ações isoladas, nasceram da iniciativa de professores
nas suas unidades acadêmicas. Foram desbravadores de um terreno ainda
desconhecido: o ensino de graduação “à distância”. Apoiados em ações e
programas governamentais, tais procedimentos visaram, num primeiro momento,
atender a uma demanda nacional por formação qualificada de professores. Num
segundo momento, surge a necessidade de adequação dessa demanda à
realidade da UnB: a produção e aprovação de Projetos Políticos- PedagógicosPPPs nas instâncias competentes da Universidade. O processo de aprovação dos
PPPs, por conta de seu caráter coletivo, constituiu o primeiro passo para a
institucionalização da EAD na UnB.”

O Programa Inicial de Formação de Professores, o Pró-Licenciatura, foi criado
diante da necessidade de formar os professores que trabalhavam sem habilitação.
Esse Programa visava atender à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, cujo artigo
87º, inciso 4, exigia profissionais diplomados até 2007. Mesmo com a revogação
desse artigo em 2003, a realidade registrada no Censo de Profissionais do Magistério
de 2003 demonstrou profunda carência de profissionais formados, principalmente nas
séries do Ensino Médio e nas quintas e sextas séries do Ensino Fundamental,
considerado o Primeiro Grau.
Em razão desse quadro, o MEC lançou o edital 001/2004, chamando as
Instituições de Ensino Superior (IES) a participarem da modalidade à distância,
visando a formação de docentes que trabalhavam em lugares nos quais não havia
curso presencial superior. Nesse contexto, surgiu o Pró-Licenciatura (2004), um
programa de parceria entre IES e sistemas de ensino públicos ou comunitários, com
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apoio da SEED/SESU/MEC. Segundo dados coletados por SILVA (2012), na primeira
chamada pública, concorreram 21 projetos, totalizando 17.565 vagas para cursos
superiores na modalidade à distância.
É importante ressaltar que, nesse programa, os pressupostos metodológicos
básicos para o ensino de artes à distância tiveram sua gênese conceptiva. Essa
gênese foi baseada na proposta conceitual e metodológica presente no Anexo II da
Resolução n.º 34, do Programa Pró-Licenciatura (Pró-Licen) e desenvolvida por uma
Comissão formada por professores das IES consorciadas: Universidade de Brasília
(UnB), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Universidade Federal do
Maranhão (UFMA) e Universidade Federal de Goiás (UFG).
Nessa construção coletiva do Pró-Licen, da qual tive a honra de participar como
um dos integrantes, foram apresentadas, além da proposição conjunta de implantação
dos projetos de curso, outras iniciativas, como: produção de material didático
adequado; curso de formação de tutores e, até mesmo, formatação do processo de
organização da estrutura operacional. Nesse procedimento compartilhado de
construção do projeto acadêmico para as três linguagens artísticas específicas, Artes
Visuais, Cênicas e Música, vários recursos tecnológicos computacionais foram
utilizados, acabando por exigir de todos os envolvidos, professores e alunos, o
domínio do uso das TIC.
A apropriação e o aprendizado das novas mídias, realizados nesse contexto,
acabaram por transformar-se num importante “laboratório do fazer”, produzindo um
impacto positivo sobre a formulação de processos criativos do ensinar e do aprender.
Tal impacto teve efeito sobre os professores, pela nova forma de aprender, através de
mediações pedagógicas, proporcionadas pelas TIC, e sobre os alunos, pela
compreensão da importância de realizarem seus processos criativos com utilização
das mais distintas formas do fazer tecnológico emergente.
Com o fim do prazo de consecução, o Pró-Licen foi incorporado ao sistema da
Universidade Aberta do Brasil (UnB/UAB) em 2009. É necessário salientar que o
programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB), iniciado em 2006, com
características semelhantes ao Pró-Licen, está em pleno e eficiente funcionamento na
UnB, especialmente no Instituto de Artes, atuando na formação de licenciandos nas
três linguagens artísticas.
Segundo NÓBREGA (2013, p. 13):
“Atualmente a graduação atende a estudantes distribuídos em quatorze
municípios de cinco diferentes estados brasileiros, sendo: Acrelândia, Brasiléia,
Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, no Acre;
Posse, em Goiás; Buritis e Ipatinga, em Minas Gerais; Barretos e Itapetininga, em
São Paulo, e Palmas, em Tocantins.”
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Ampliados, assim, para os mais distantes rincões do Brasil, tais programas de
ensino artístico à distância, realizados pela UnB, se afirmaram não somente como
novos marcos do fazer/ensinar arte, através das TIC, mas também, como elemento de
democratização e de atualização do acesso aos bens culturais e artísticos do nosso
país.
3. PÓS-GRADUAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Com base nesse quadro de referências e de reflexões sobre a urgência de
mudanças, visando dar respostas ao contexto emergente, podemos afirmar que o
ensino de Artes na UnB, em nível de Pós-Graduação através das TIC, iniciou seu
percurso com a defesa de dissertação de Mestrado da Professora Sheila Campello,
em 2001. Com o título, “Educação em Arte: uma proposta de formação continuada dos
professores de artes visuais por meio das tecnologias de informação e comunicação”,
nessa dissertação, vislumbrou-se a possibilidade de implantação dessa proposta na
UnB, criando-se, para tanto, um grupo docente denominado “ArteEduca” (Arte
Educação à Distância do Instituto de Artes). Para isso, uma parceria foi realizada entre
o Instituto de Artes da UnB e o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) /Brasília,
órgão vinculado à Secretaria de Estado da Educação do DF (2003). Baseou-se,
inicialmente, num curso de formação continuada, oferecido aos docentes da rede
pública de ensino. Mas em pouco tempo, foi aprovado um up grade, que o validou
como Pós-Graduação Lato Sensu em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas.
Desde sua criação, esse curso desenvolve ações educativas à distância, em nível
de especialização: qualifica professores e profissionais da educação nas mais
variadas áreas de conhecimento, capacitando-os para o planejamento e a
implementação de projetos interdisciplinares, relacionados com a arte e a cultura.
Segundo informações contidas no Link ArteEduca: http://www.arteduca.unb.br/, as
atividades pedagógicas desse curso:
“São desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem do Grupo Arteduca,
baseado na plataforma Moodle e está fundamentada na autoaprendizagem, em
trabalhos colaborativos e na articulação dos estudos realizados no curso com a
prática profissional dos próprios professores/alunos matriculados no curso.”

No sentido de melhor compreensão do projeto ArteEduca em funcionamento na
UnB, transcrevo as afirmações contidas no resumo de tese de doutorado da referida
professora Sheila Campelo:
“O termo Arteduca é um neologismo que resulta da junção dos termos arte e
educação. A contribuição desta tese no campo da educação à distância em arte e
tecnologia está na apresentação da proposta metodológica, resultante do
planejamento e oferta do curso de especialização Arteduca: arte, educação e
tecnologias contemporâneas. Denominamos, no texto da tese, nova modalidade
de ensino e aprendizagem como ciber educação em arte.” (CAMPELO, 2013, p.6).
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3.1 PROFARTES – Programa de Mestrado Profissional em Artes
O Programa de Mestrado Profissional em Artes (PROFARTES), oferecido em rede
nacional, é um curso semi-presencial que conta, desde seu primeiro ano inicial (2014),
com a participação de 11 onze IES, operando nos modelos da UAB.
Coordenado pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), o referido
programa tem alcance nacional e objetiva, a médio prazo, a formação de docentes da
Educação Básica do ensino de Artes em nível de Mestrado, em todo o território
nacional.
Voltado para professores de Ensino Médio e Fundamental, o PROFARTES faz
parte da estratégia geral do programa e tem como maior preocupação com o
desenvolvimento de produtos e processos de ensino e de aprendizagem artísticos que
utilizem tecnologias de informação e comunicação. Também, enfatiza conteúdos de
artes, abordando temas modernos relacionados com a pesquisa, a cultura e a
aplicação tecnológica. Tal ênfase está consubstanciada nas linhas de pesquisa
aprovadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), bem como nos currículos das disciplinas que fazem parte da estrutura do
curso.
Tendo como foco central, facilitar intercâmbios de experiências proporcionados
pela interatividade acadêmica, o PROFARTES possibilita, nesse sentido, o
desenvolvimento de projetos, visando impactos reflexivos no processo de capacitação
dos professores da Educação Básica. Tal procedimento também funciona como vetor
para a criação de novos instrumentos de ensino e modos de se relacionar com outras
fórmulas metodológicas, em nível de pós-graduação.
Sendo um programa nacional em rede, o PROFARTES tem como objetivo fazerse presente nas mais variadas regiões do país, não somente nos grandes centros,
mas também, no interior. Daí a iniciativa de organizá-lo em torno de polos regionais,
de modo que sua distribuição abrangente possa permitir a cada IES atuar
capilarmente, estendendo seu raio de atuação a regiões circunvizinhas.
Essa instalação em rede procura também, desenvolver estratégias, que visem a
construção de competências em informação, pautadas no desenvolvimento de
habilidades para o uso da comunicação da informação, com técnicas que ajudam a
gestão do trabalho pedagógico para formação inicial e continuada.
A rede que sustenta o PROFARTES, na modalidade semi-presencial, tem como
metodologia e objetivo, a realização de práticas de intercâmbios entre os docentes das
diferentes IES participantes, através da interface com os potenciais alunos de
diferentes estados.
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Nesse formato em rede, há, como precedente, o Mestrado Profissional em
Matemática, implantado e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática, em
Letras e em Física. Na área de Artes, no Brasil, atualmente, foram aprovados, apenas,
dois Programas de Mestrado Profissional: na Universidade Federal da Bahia, em
Música, e um na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), em
Ensino do Teatro.
Para as instituições consorciadas ao programa, em especial para os professores
que atuam na área de pesquisa em ensino de Artes, a grande adesão a essa proposta
mostra-se como um caminho para a consolidação de sua área de pesquisa. Isso
quando se consideram, em linhas gerais, os seguintes fatos que, apesar de já
minimizados pelos esforços das políticas públicas, ainda são encontrados no interior
do país, principalmente nas escolas públicas:
- Turmas abarrotadas de alunos e espaços inadequados para o exercício
criativo; tempo de aulas reduzido (50 min.), insuficiente para a preparação e
desenvolvimento pedagógico; diálogo truncado entre docentes;
- Baixa capacitação; número reduzido de professores; carência de profissionais
habilitados nas linguagens específicas; professores com formação polivalente;
profissionais de outras disciplinas substituindo os profissionais das artes,
desvirtuando ainda mais a finalidade das respectivas disciplinas;
- Organizações curriculares duras, adaptadas às exigências do vestibular,
engessando as práticas arte educativas ao tempo e ao espaço das demais
disciplinas do campo das ciências exatas;
- Sistemático e crescente desinteresse de alunos egressos do Ensino Médio
pelas áreas artísticas como meta de formação superior.
Esse cenário é demonstrativo de quão grave é o problema e quão necessárias
são intervenções como as do PROFARTES.
Iniciando ações pedagógicas no ano de 2014, o PROFARTES, segundo edital
06/2014, contido no link do programa (www.ceart.udesc.br), disponibilizou 220 vagas,
contou com 1.600 inscrições e com a participação das seguintes instituições: Região
Centro-Oeste - Universidade de Brasília; Região Nordeste - Universidade Federal do
Ceará, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal da Paraíba,
Universidade Federal Rio Grande do Norte e Universidade Federal da Bahia; Região
Norte - Universidade Federal do Pará; Região Sudeste - Universidade Estadual
Paulista, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Uberlândia;
Região Sul - Universidade do Estado de Santa Catarina.
À nossa luz, o programa, além de exemplo a ser seguido, pela proposta de uma
metodologia de aprendizagem sintonizada com as novas TIC, ganha também, uma
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dimensão mais elevada, pelo fato de transcender os aspectos puramente acadêmicos
para atingir um papel de relevância social.
Tal transpõe os muros da universidade, quando oferta um curso de Mestrado
Profissional em Artes a professores das escolas públicas brasileiras, ou seja,
possibilita a esses sujeitos do aprendizado, a oportunidade de vislumbrarem outros
contextos de produção de conhecimento e de, posteriormente, se inserirem em suas
estratégias de relacionamento com o mundo. Essas estratégias seriam possibilitadas
pela universidade, mais especificamente em exemplos, como o PROFARTES, além
das outras ações implementadas pelo poder público, como a EAD.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em modo de conclusão, entendemos que, embora continue havendo inovações
no ensino e na arte, por meio de ações públicas ou privadas, como acabamos de
demonstrar, as atenções da educação devem se voltar, cada vez mais, para o
aprendizado inscrito nas novas tecnologias, fenômenos presentes nas mais
variadas demandas do contexto da sociedade contemporânea.
Faz-se urgente que, como seres racionais, criemos amálgamas que refaçam,
como agentes políticos e cognoscentes, aquilo que está distante ou é ignorado,
pois, a conectividade, como objeto tecnológico, aproxima.
Por último, entendemos e acreditamos firmemente que o próprio PROFARTES,
bem como as várias outras ações que se vêm delineando, a partir do crescente
domínio das tecnologias digitais na educação, são caminhos já formatados que
certamente, restabelecerão confluências e maiores possibilidades de acesso à
aprendizagem como um todo e à aprendizagem da arte, em particular.
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Resumo:

Este trabalho visa apresentar um modelo de visitas in situ a
monumentos históricos, através da utilização de iPads.
O projeto assenta, nesta fase inicial, na preparação de conteúdos
didáticos para integração das metas de aprendizagem previstas para o
7º ano de escolaridade, na disciplina de História, na realização de
visitas ao Núcleo Monumental da Universidade de Coimbra.
O seu objetivo é associar as dinâmicas da utilização de recursos
digitais à realização de visitas, adaptadas a "nativos digitais",
proporcionando aprendizagens motivadoras e construtivistas,
fornecendo novas perspetivas sobre a forma como se podem hoje
preparar visitas escolares a espaços históricos.
O projeto prevê também a dinamização de atividades digitais para
follow-up das visitas, contribuindo assim, tanto para dotar os docentes
de novas estratégias de ensino, de aprendizagem e de avaliação
formativa das aprendizagens, como para contribuir para maior
envolvimento dos alunos, durante e ainda, após as visitas realizadas.

Palavras-chave:

iPad, História, visitas de estudo, construtivismo.

Abstract:

This work aims to present a model of in situ visits to historical
monuments through the use of iPads.
The project is based, at its initial stage, on the preparation of didactic
contents for the integration of the 7th grade national learning goals for
History, as a curricular subject by visiting the Monumental Nucleus of
the University of Coimbra.
The project aim is to associate the dynamics of using digital resources
to the visits, adapting it to the "digital natives" and providing them with
motivational and constructivist learning, therefore providing new
perspectives on the way we can prepare school visits to historic spaces
today.
The project also provides the dynamization of digital activities for visits
follow-up contributing, in that way, to provide teachers with new
strategies for teaching, learning and formative evaluation of learning,
and to contribute to greater students’ involvement during and after the
visits.

Keywords:

iPad, History, study visits, constructivism.
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1. INTRODUÇÃO
Num tempo dominado pela imersão tecnológica, de acesso imediato à informação,
mas sobretudo, de capacidade imediata de partilha dessa informação, a escola
continua a debater-se com a dificuldade de integrar uma geração de “jovens que
actuam, pensam e aprendem de forma diferente” (Moura, 2009: 60).
A web 2.0 e o alargamento da utilização das tecnologias móveis apontam novos
paradigmas da relação individual e coletiva com os conteúdos e, sobretudo, com o seu
acesso em contexto pedagógico, como a possibilidade de disponibilização dos
conteúdos presentes no programa e para lá do programa, o acesso de fontes de
informação variadas (e, por vezes, contraditória), o acesso aos criadores dos
conteúdos e a possibilidade de construção de redes colaborativas de conhecimento e
aprendizagem.
Embora a tecnologia esteja hoje presente na sala de aula, em muitos casos
continua a ser encarada como um mero instrumento, um facilitador da comunicação de
conteúdos previamente selecionados e controlados pelo professor tendo, por isso, um
impacto muito residual na forma como o professor estrutura o processo de
ensino/aprendizagem ou como procura incorporar e explorar novas possibilidades e
ritmos de acesso ao conhecimento (Silva, 2001). As tecnologias de informação e
comunicação tendem a configurar-se apenas, como um mero recurso e não
verdadeiramente como uma estratégia integrada num pensamento e prática
pedagógica, que visem desenvolver competências de acesso e utilização crítica da
informação que, no quotidiano, chega aos jovens de forma imediata, não filtrada e com
níveis de autenticidade e qualidade muito variados, retirando partido da familiaridade
que a ‘geração digital’ (Montgomery, 2007) demostra na utilização dos dispositivos, na
compreensão dos ambientes digitais, na convivência em linha e em rede e na rápida
adaptabilidade a novas propostas tecnológicas.
Assim, como referem Carvalho e Pessoa (2012):
“Creemos que es el momento de dar acceso en las aulas a los dispositivos
móviles que los estudiantes llevan en el bolsillo, rentabilizándolos así. Es
una oportunidad para impulsar el móvel-learning.” (p. 104).

De facto, é importante reconhecer que as tecnologias móveis estão cada vez mais
presentes no quotidiano, quer de alunos, quer de docentes e há que rentabilizá-las no
processo de ensino/aprendizagem. Neste sentido, o projeto, que agora apresentamos,
procura demostrar que as TIC, mais especificamente a tecnologias móveis, se podem
configurar como uma estratégia eficaz na construção da aprendizagem da História, a
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partir de uma abordagem que reconfigura os processos, ritmos, espaços e
instrumentos do acesso e tratamento da informação e compreensão histórica, através
da utilização de dispositivos móveis em situações pedagógicas específicas. Neste
caso, visa-se desenvolver uma aprendizagem dos conteúdos propostos no programa e
nas metas curriculares de História para o 3º ciclo do ensino básico, através da
exploração real e virtual dos espaços onde se movimentaram os atores históricos, num
exercício de aquisição de conhecimentos factuais substantivos, mas também, o
desenvolvimento de uma compreensão mais complexa ao nível da significância
histórica (Seixas, 1997) e da empatia histórica (Ashby e Lee, 1987; Portal, 1987;
Endacott e Brooks, 2013).

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO
O projeto, recentemente iniciado, visa o desenvolvimento de "temas/aulas"
inseridas em visitas a diferentes espaços do núcleo monumental da Universidade de
Coimbra, tendo em vista a adoção de estratégias motivadoras, desafiantes e
potenciadoras de aprendizagens de sucesso, propondo assim, a utilização de um
roteiro digital, com recurso ao ecossistema de aprendizagem desenvolvido pela Apple
para sistemas IOS (iPads e iPhones), através da plataforma iTunes U. Pretende-se
desenvolver estratégias pedagógicas que permitam a construção de conhecimento
histórico e patrimonial, por parte dos estudantes, rentabilizando as oportunidades
criadas pelo desenvolvimento de plataformas móveis, que podem servir de suporte ao
ensino (Trindade, 2014).
O projeto vai, deste modo, ao encontro dos objetivos presentes na Iniciativa "Abrir
a Educação", iniciada em 2013, pela Comissão Europeia, nomeadamente, no que diz
respeito ao desenvolvimento de "formas inovadoras de aprendizagem e ensino, de
elevada qualidade, através do recurso às novas tecnologias e aos novos conteúdos
digitais" (Comissão Europeia, 2013: 2). Nesse sentido, a Comissão Europeia
reconhece como fundamental a exploração das potencialidades do uso da informática,
do acesso a novas fontes de informação e a um vasto leque de recursos educativos,
para além das vantagens de um acesso à educação que não fica confinado ao espaço
de uma sala de aula. Para além disso, é necessário ter em conta que:
“New millennium students, permanently surrounded by technology, are used
to access vast amounts of information not only in a quick and easy way but
also virtually anywhere, and are thereby "formatted" to think in a very
different way than previous generations.” (Trindade et al., 2013: 52).

E ainda, se considera que o tratamento da informação histórica se apresenta
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muitas vezes, para os alunos, como uma tarefa complexa, uma vez que não raras
vezes, ela se compõe de múltiplas perspetivas, não lineares e que, por vezes,
parecem mesmo antagónicas. É neste ponto que, como referimos na introdução deste
trabalho, vemos a importância e validade do uso das tecnologias como forma de
auxílio nessa "complexa" tarefa de compreensão do conhecimento histórico e, mais
ainda, no desenvolvimento do espírito crítico, associado à evolução do pensar
histórico dos jovens.
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Conscientes de que os estudantes do novo Milénio estão hoje, mais do que
nunca, habituados a viver rodeados de tecnologia, reconhecemos que é necessário
também, adequar a maneira como estes podem alcançar o conhecimento histórico,
quer em espaço de sala de aula, quer fora dela. De facto, tal como refere Prensky
(2001), os alunos hoje preferem:
“Their graphics before their text rather than the opposite. They prefer
random access (like hypertext). They function best when networked. They
thrive on instant gratification and frequent rewards. They prefer games to
“serious” work.” (Prensky, 2001, p. 2).

Por esse motivo, as estratégias que estão ainda em fase de definição, assentam,
como foi referido, na contextualização do projeto, num ecossistema proporcionado
pelos diversos equipamentos, software e aplicações para sistemas IOS (Figura 1).

Figura 1 - Funcionamento do ecossistema proposto para o projeto
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3.1 A visita de estudo assente num roteiro digital interativo
Partindo dos domínios apresentados no ponto anterior, numa primeira fase, será
elaborado um roteiro digital e interativo, que funcionará como um guia para as
atividades a desenvolver nos espaços da Universidade de Coimbra.
As diferentes áreas da Universidade de Coimbra (Biblioteca Joanina, Museus,
Sala dos Capelos, Via Latina, entre outros) são distribuídas pelos conteúdos a
abordar, numa estreita articulação entre o espaço e o respetivo conteúdo, não
descurando a ligação da Universidade a alguns espaços envolventes, como é o caso
do Museu Nacional Machado de Castro ou a Sé Velha.
A aplicação fornecerá o percurso a efetuar pelo espaço, permitindo que os grupos
de alunos sigam sempre o mesmo percurso ou distribuindo grupos de alunos pelos
diferentes espaços (preferencial para melhor usufruto das potencialidades dos
equipamentos móveis). Durante o percurso selecionado os alunos, através dos seus
dispositivos, terão acesso ao roteiro digital, que lhes fornecerá informações, mas que
também, lhes proporá tarefas (resposta a questionários, procura de informação,
completar na web, captação de imagens fotográficas e vídeo, entre outras).
Sendo a Universidade de Coimbra um exemplo de espaço que foi acompanhando
o passar dos tempos e que foi sendo protagonista de ocupações seculares e bastante
diversificadas, pode contribuir muito para uma aplicação prática de conteúdos
previstos para diferentes anos de escolaridade, do 3º ciclo do ensino básico ao ensino
secundário.
Nesse sentido, e a título de exemplo, a Tabela 1 visa mostrar, os conteúdos e as
metas curriculares previstos para o 7º ano de escolaridade, na disciplina de História,
que podem ser trabalhados através das atividades propostas.
Tabela 1 - Metas Curriculares - 7º ano - História
Tema

O contexto
europeu do
século XII ao
XIV

Subtema

Domínio

Apogeu e
desagregação
da ordem
feudal

Conhecer e
compreender as
principais expressões
da religião, cultura e
artes do século XII ao
XIV
Conhecer e
compreender
características do
poder, da economia,
da sociedade e da
cultura de Portugal
do século XII ao XIV

Subdomínio
 Relacionar a afirmação de
escolas catedrais, urbanas como
centros de formação e de cultura com
a revitalização do mundo urbano
 Salientar o desenvolvimento
do ensino universitário nos séculos XII
e XIII, relacionando-o com os
interesses convergentes do poder
régio, do clero e da burguesia.
Salientar a importância da criação de
uma universidade em Portugal,
integrando-a
no
contexto
de
desenvolvimento
de
estudos
superiores a nível europeu.
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O mundo
muçulmano em
expansão

O mundo
muçulmano
em expansão

Conhecer e
compreender as
interações entre o
mundo muçulmano e
o mundo cristão

Conhecer e
compreender a
formação do reino de
Portugal num
contexto de
reconquista

Caracterizar a formas de
relacionamento entre cristãos e
muçulmanos no território ibérico
(conflito e convivência).

 Relacionar a oposição da
nobreza do condado portucalense
face à ação política de D. Teresa com
a subida ao poder de D. Afonso
Henriques.
 Caracterizar a ação política e
militar de D. Afonso Henriques.
 Conhecer os documentos que
formalizaram o reino de Portugal.
 Sintetizar as principais etapas
da formação do reino de Portugal

As Figuras 2 e 3 são ilustrativas do trabalho que se pretende desenvolver, e nas
quais se encontram percursos e tarefas sugeridos, aos alunos.

Figura 2 - Aspeto geral da aplicação iTunes U
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Figura 3 - Percurso 2: A Universidade e a arte (a Biblioteca Joanina)

Tais percursos foram desenhados para o acompanhamento de conteúdos
concretos, podendo os docentes optar por aquele que mais lhes interessa, de acordo
com as estratégias que tem delineadas para as suas aulas (Tabela 2).
Tabela 2 - Percursos para a visita ao núcleo monumental da Universidade de Coimbra

Ano (s) de
Escolaridade
preferencial
7º

Percurso

Título

Temas

Percurso 1

A Universidade e a
História de Portugal I

7º- 8º- 9º

Percurso 2

A Universidade e a Arte

8º

Percurso 3

9º

Percurso 4

A Universidade e a
História de Portugal II
A Universidade e a
História de Portugal III

A ocupação de Coimbra:
romanos; muçulmanos e
formação de Portugal
A arte nos diferentes
espaços da Universidade
A reforma pombalina da
Universidade
A Universidade e a Alta
durante o Estado Novo e
no pós 25 de Abril

Assim, através dos espaços visitados e das atividades propostas, a história da
Universidade

é

articulada

com

os

conteúdos

programáticos

(que

incidem,

especialmente, no processo histórico europeu e nacional), através da visualização de
conteúdos interativos que englobam:
- Imagens, sons ou vídeos locais ou gerais sobre cada conteúdo;
- Breves documentos escritos, de caráter informativo;
- Tarefas a realizar no espaço.
Cada bloco de conteúdos deve ser preparado, para que não ultrapasse uma
duração de 10 a 15 minutos e cada tarefa deverá requerer um prazo de execução
369

inferior a 5 minutos.
Para que todos os alunos consigam construir as suas aprendizagens de uma
forma eficaz, cada turma (que terá normalmente entre 20 e 30 alunos) poderá ser
dividida em 3 a 5 grupos, iniciando todos o percurso no Claustro principal para
receberem as instruções iniciais, seguindo depois, cada grupo, para um espaço
diferente da Universidade.
Desta forma, como foi referido anteriormente, substitui-se a presença de um
roteiro pedagógico físico por um roteiro digital, que vai fornecendo aos alunos
informação sobre cada um dos espaços da Universidade. Através da leitura dos
documentos, visualização de pequenos vídeos ou audição de podcasts, os alunos são
guiados pelos conteúdos, adequados a cada espaço que estão a visitar, sendo pedida
a realização de uma pequena tarefa antes de passarem para o espaço seguinte, como
por exemplo, captação de imagens em fotografia ou vídeo, pesquisas na web
(especialmente, no site da Universidade de Coimbra), resposta a pequenos
questionários, entre outras.
Nesse sentido, na linha do que é habitual, sendo as visitas de estudo escolares
sucedidas de atividades de avaliação, propõe-se que, através dessas tarefas, os
alunos sejam estimulados, durante a realização da visita, para a apreensão e recolha
de informação, com vista à posterior construção/consolidação de conhecimento.
No repositório do projeto presente no iTunes U, os docentes poderão encontrar
uma secção, na qual se encontram publicados diversos recursos digitais, que visam
auxiliar na preparação das visitas de estudo - sites com interesse pedagógico e com
informação científica relevante, publicações digitais (artigos de educação científica ou
livros), imagens, vídeos, entre outros documentos. O objetivo deste pequeno
repositório é o de estimular os docentes a consolidar/aprofundar o seu conhecimento
sobre a história da Universidade, para que este possam orientar os seus alunos na
visita de estudo e nas atividades subsequentes (Figura 4).
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Figura 4 - Informações para docentes

3.2 Atividades de follow-up e consolidação de conhecimentos
No sentido de consolidar as aprendizagens promovidas pela vista e aprofundar as
competências da utilização dos dispositivos móveis, para tratamento e comunicação
de conteúdos históricos e, aproveitando os recursos criados pelos alunos, propõem-se
algumas atividades:
a) Upload da informação recolhida pelos alunos no ITunes U;
b) Pesquisa na web e na biblioteca da escola de materiais complementares sobre
a Universidade e a sua História;
c) Realização de um ebook, sobre o tema da visita realizada, tendo por base os
materiais referidos anteriormente. Uma vez preparado o conteúdo, os alunos
podem utilizar a aplicação Book Creator (gratuita e disponível para IOS,
Android e Windows) ou submeter os seus registos para uma equipa
responsável. Esse ebook poderá posteriormente, ficar disponível online, num
domínio a definir;
d) Redação de um pequeno jornal com notícias sobre a visita, o qual poderá
também, ficar disponível online.
A concretização destas tarefas visa não só a consolidação dos conteúdos
programáticos, adquiridos aquando da realização da visita, mas também, proporcionar
o contacto com a História num contexto digital, apropriar-se dela, produzindo novos
conteúdos de uma maneira progressiva e, com base nos documentos apresentados,
aplicar o conhecimento destes conteúdos a novas situações, através da execução das
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tarefas de follow up.
Importa dizer que a apresentação digital destas tarefas tem por objetivo não só
contribuir para a motivação dos alunos envolvidos, mesmo depois de terminada a
visita, mas também, permitir a rentabilização desses mesmos conteúdos em espaços
digitais, de promoção turística daquele Monumento Nacional.
Nesta fase de implementação do projeto, os roteiros sugeridos serão produzidos
pelos dinamizadores deste projeto mas, uma vez que o iTunes U contempla uma área
de discussão, cremos ser uma mais-valia, dar a possibilidade aos docentes,
utilizadores desta proposta, de comentar e avaliar a sua relevância pedagógica, para
além de oferecer sugestões que possam vir, mais tarde, a ser incluídas ou adaptadas
aos roteiros pré-existentes. Numa segunda fase, queremos incentivar os docentes a
produzirem os seus próprios roteiros digitais, podendo estes vir a ser publicados na
plataforma.
4. CONCLUSÃO
Conscientes de que, por um lado, os estudantes estão atualmente muito próximos
de diferentes realidades tecnológicas e que, por outro, as visitas de estudo são uma
estratégia de aprendizagem, frequentemente, utilizada por professores de História,
entendemos ser útil ao desenvolvimento de profícuos ambientes de aprendizagem e a
criação de estratégias que unem esses dois "mundos": o tecnológico e o histórico.
A partir desta premissa, procurámos estruturar um projeto que assentasse em
estratégias didáticas, desenvolvidas para tecnologia móvel, que proporcionassem
visitas de estudo diferentes, mais interativas, mais articuladas com os conteúdos
programáticos, mas sobretudo, que permitissem uma experiência de ‘imersão’

na

história de uma instituição, do país e da Europa.
Entendemos, por isso, que o projeto apresentado se constituí como uma proposta
diferente de organização do trabalho e de implementação de atividades de
aprendizagem fora das salas de aula, permitindo uma participação ativa dos alunos,
mas também, contemplando atividades e informação que permitem aos docentes, a
priori, a preparação da visita e, a posteriori, a execução de tarefas avaliativas da
mesma, onde a criação de novos conteúdos, por parte dos alunos, poderá ser uma
tarefa relevante.
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Resumo:

É intenção central deste projeto acompanhar de perto a implementação
de um programa de integração de tablets um-para-um no 3º ciclo, num
colégio na área de Lisboa, ao longo de um ano letivo, como forma de
explorar possíveis afinidades entre aprendizagem móvel e
aprendizagem de línguas estrangeiras. Focando a utilização de tablets
para aprender língua inglesa, formulam-se as questões de
investigação, considerando o seguinte: i) a motivação dos alunos, ii) a
competência comunicativa, mais especificamente, a produção oral, iii) a
competência digital. Adicionalmente, exploram-se eventuais diferenças
entre a aprendizagem dos alunos integrados neste projeto da escola,
desde o seu início (uma turma de 8º ano) e dos alunos que apenas se
iniciaram neste tipo de integração no ano letivo de 2015/2016 (três
turmas de 7º ano), sendo a amostra total de 106 alunos. Segue-se um
plano de recolha e análise de dados mistos, bem como uma estratégia
explanatória sequencial, recolhendo-se os dados quantitativos
primeiramente e os qualitativos no final. Recorre-se a um questionário
aos alunos, como forma de procurar evidências relativas à motivação e
à competência digital dos alunos. Para a produção oral em língua
inglesa, avaliam-se os artefactos digitais produzidos pelos alunos ao
longo do ano letivo. Finalmente, entrevistam-se os docentes, com vista
a encontrar evidências relativas a todas as questões de investigação.
Tais recolhas, permitem triangular dados e levar a uma reflexão sobre
vantagens e constrangimentos da utilização de tablets de forma,
pedagogicamente, pertinente no ensino do Inglês, enquanto língua
estrangeira no contexto nacional. Deste modo, é ambição desta
investigação contribuir para o domínio da aprendizagem suportada por
tecnologias, refletindo sobre os desafios societais que lhe estão
associados, em particular no que ao desenvolvimento de competências
diz respeito, quer sejam as específicas das línguas estrangeiras ou as
digitais.

Palavras-chave:

Aprendizagem suportada por tecnologias, aprendizagem móvel de
línguas.
(MALL), ensino de inglês língua estrangeira (ILE), competência digital.

Abstract:

The main focus of this project is to closely monitor a one-to-one tablet
integration programme over a year, in the 3rd cycle of a school in the
Lisbon area, to explore possible affinities between mobile and foreign
language learning. Focusing on the use of tablets to learn English, the
research questions are formulated regarding the following: i) student
motivation, ii) communication skills, specifically oral production, and iii)
digital competence. Additionally, differences in pupils’ learning are also
explored, namely between students in this school project since its
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inception (one 8th year class) and those who have only been in this
project in the school year 2015/2016 (three 7th year classes), having a
total sample of 106 students. Following a mixed data collection and
analysis plan, as well as a sequential explanatory strategy, quantitative
data are collected first and the qualitative at the end. A survey is used to
look for evidence regarding student motivation and digital competence.
As for oral production in English, the students’ digital artefacts are
evaluated throughout the school year. Finally, the two English teachers
are interviewed to find more evidence for all the research questions.
Such data collections allow data triangulation, hoping to lead to a
reflection on the advantages and constraints of using tablets in a
pedagogically relevant way to teach English as a foreign language in
the national context. Thus, the ambition of this research is to contribute
to the field of technology enhanced learning, reflecting upon the societal
challenges that are associated to it, in particular in what competence
development is concerned, whether the specific of the foreign
languages or digital competence.
Keywords:

Technology-enhanced learning (TEL), mobile assisted language
learning (MALL), teaching english as a foreign language (TEFL), digital
competence

1. APRENDER INGLÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA COM TABLETS 1:
Tendo os equipamentos móveis vindo a ser integrados em contextos educativos
formais, sendo-lhes reconhecidas vantagens para a aprendizagem, (Burston, 2015;
Kukulska-Hulme, 2009; Traxler, 2011), surgem novos desafios societais referentes ao
acesso à informação e ao desenvolvimento da competência digital (Ferrari, Brečko, &
Punie, 2014). Por outro lado, o desafio crescente dos contextos plurilingues e
pluriculturais na Europa (Comissão das Comunidades Europeias, 2003) impõe-se
como outra prioridade para se virem a facilitar interações internacionais, no meio
europeu e fora dele.
A intenção deste projeto é ter ambos os desafios em consideração, explorando a
possibilidade de se encontrarem afinidades que possam levar à junção da
aprendizagem móvel e da aprendizagem de línguas estrangeiras. Deste modo, as
vantagens de uma integração pedagogicamente pertinente das tecnologias móveis,
com propósitos produtivos, são consideradas para o ensino de Inglês como língua
estrageira. Foca-se a aprendizagem dos alunos num modelo de implementação de
tablets, num rácio de um equipamento por aluno, ou um-para-um (1:1), no 3º ciclo do
ensino

básico

português,

procurando

distinguir

eventuais

benefícios

e

constrangimentos resultantes desta integração. Deste modo, formulam-se as questões
de investigação, tendo em consideração a motivação dos alunos face à aprendizagem
de Inglês Língua Estrangeira (ILE), o desenvolvimento da competência comunicativa,
em particular a produção oral, e a competência digital.
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1.1

Contextualizando a aprendizagem móvel e contextos 1:1
Surgindo Mobile Learning (ML) como uma área de definição difícil, Traxler

considera que resulta da integração das tecnologias móveis em contextos educativos,
sublinhando o alargamento considerável de oportunidades de aprendizagem (Traxler,
2011, p. 4). Kukulska-Hulme (2009) explica a mobilidade na aprendizagem formal e
informal como podendo estar associada às tecnologias móveis, ao aprendente móvel
ou aos conteúdos móveis, sublinhando que cada uma dessas mobilidades trará
oportunidades de aprendizagem distintas (Kukulska-Hulme, 2009).
Embora o potencial educativo da ML venha sendo defendido por entidades
internacionais, como sejam a Comissão Europeia ou a UNESCO (Comissão Europeia,
2012a; UNESCO, 2013), escasseia ainda investigação sobre programas de integração
de equipamentos 1:1 e bring your own device (BYOD), que vão já sendo
implementados em contextos educativos, sendo ainda mais rara no contexto nacional.
A investigação já existente aponta benefícios para a aprendizagem, preferindo-se
modelos de integração de tablets 1:1 e com a propriedade dos equipamentos pelos
alunos (Kukulska-Hulme, 2009; Pegrum, Oakley, & Faulkner, 2013).
Além do acesso a uma larga variedade de informação, outras vantagens surgem
associadas à possibilidade de diferenciação e adaptação às necessidades de cada
aluno, havendo possibilidade tanto de trabalho autónomo como colaborativo (Clark &
Luckin, 2013, p. 23; Goodwin, 2012, p. 51). Contudo, a utilização colaborativa e mais
frequente das tecnologias digitais 1:1 parece surtir maiores efeitos e maior impacto
nos resultados dos alunos, principalmente em casos de alunos com dificuldades de
aprendizagem (Higgins, Xiao & Katsipataki, 2012). Higgins, Xiao & Katsipataki não
deixam de constatar a dificuldade pedagógica de se planificarem interações ou
trabalhos colaborativos mais efetivos e de melhor se formarem os docentes para os
auxiliar a desenvolver trabalho nesse sentido (idem).
Pegrum, Oakley, e Faulkner (2013) apontam para o facilitar do desenvolvimento
de atividades que se afastem do ensino expositivo, relatando que os equipamentos
móveis poderão suportar abordagens pedagógicas distintas, especificando que o
tablet iPad poderá auxiliar na promoção de abordagens mais ativas, colaborativas e
mais centradas no aluno, como no caso do socio-construtivismo (Pegrum, Oakley, &
Faulkner, 2013, p. 69). A ML poderá ser enriquecedora do contexto educativo
tradicional, nomeadamente por melhorar os processos de ensino-aprendizagem;
permitir ultrapassar diversas barreiras, quer sejam geográficas, infraestruturais,
sociais, cognitivas ou temporais; permitir a construção de teorias, centrando-se nas
implicações que a mobilidade trará na prática; e motivar os alunos, (Traxler, 2011, p.
35-41), continuando, contudo, a ser parcas as evidências de tais melhorias.
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Considerando que vão surgindo mais projetos de integração da ML na
aprendizagem formal (Traxler, 2011; Burston, 2015), vão-se constatando desafios à
investigação que convirá explorar. Não só carece investigação mais ampla, como os
estudos já existentes sobre ML comportam diversas limitações, o que leva a que
generalização de resultados fiáveis e credíveis seja difícil (Traxler, 2011). Traxler
sugere que a investigação seja mais alargada em termos temporais, de modo a que
haja espaço para a estabilização do uso pedagógico da tecnologia, para ser estudado
esse uso posteriormente (Traxler, 2011, p. 41-42).
Por outro lado, a ML poderá ajudar a ultrapassar outros desafios, que se prendem
com a necessidade de se proporcionarem oportunidades de aprendizagem equitativas,
com o ultrapassar de fossos digitais, com o desenvolvimento da competência digital e
com a motivação de alunos e professores (Carvalho, 2012; Gawelek, Spataro, &
Komarny, 2011). A Europa tem vindo a debater-se com este tipo de desafios, e
havendo necessidade de preparar os jovens para desenvolver competências propõemse medidas como as seguintes: “The recommendation of the European Parliament and
the Council recognized eight key competences for Lifelong Learning: communication in
the mother tongue; communication in foreign languages; mathematical competence
and basic competences in science and technology; digital competence; learning to
learn; social and civic competences; entrepreneurship; and cultural awareness and
expression. Digital competence has been confirmed as a relevant priority for the
European Commission in more recent policies, actions, and communications.” (Ferrari,
2013, p. 7). Destas medidas, duas destacam-se com particular interesse para o
presente projeto: a generalização do multilinguismo europeu e o desenvolvimento da
competência digital, constituindo-se como dois desafios societais.
Deste modo, destacou-se, a respeito do primeiro desafio, o relatório “First
European Survey on Language Competences” (Comissão Europeia, 2012b), por
informar sobre as línguas estrangeiras mais estudadas e a proficiência linguística dos
alunos, sendo o Inglês como Língua Estrangeira (ILE) a mais estudada. Por seu turno,
o relatório “DIGCOMP” da Comissão Europeia (Ferrari, 2013) delimita os domínios que
os alunos europeus deverão desenvolver no que respeita à competência digital.
Kukulska-Hulme (2010) também reconhece a aprendizagem de línguas estrangeiras
como um desafio societal europeu e que os aprendentes apontam frequentemente
falta de motivação para aprender línguas, havendo ainda espaço para que a
tecnologia móvel assuma aí um papel mais definido (Kukulska-Hulme, 2010, p. 1).
Seguindo a sugestão de Kukulska-Hulme (idem), parece haver uma resposta mútua
para estes dois desafios – aprender línguas com recurso às tecnologias para se
proporcionarem oportunidades de aprendizagem mais autênticas, por exemplo,
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situações reais de comunicação, e desenvolver a competência digital por haver esse
acesso contínuo.
Outros estudos têm vindo a explorar este tipo de afinidades, sendo já considerado
o campo de investigação MALL (Mobile Assisted Language Learning). Kukulska-Hulme
(2009) considera que a distinção entre as áreas CALL (Computer Assisted Language
Learning) e MALL se dita pela flexibilidade com que a tecnologia e aprendizagem
móveis se integram facilmente nos hábitos dos aprendentes, pois vêm permitir
interações mais continuadas e espontâneas, quer sejam com aprendentes,
professores ou conteúdos (Kukulska-Hulme, 2009). Os trabalhos de Huber (2012), por
exemplo, permitiram comprovar que quase todos os objetivos do currículo austríaco
para ILE, sendo semelhantes aos nacionais, são passíveis de ser desenvolvidos com
recurso às tecnologias móveis (Huber, 2012, p. 38). Deste modo, parece ser pertinente
desenvolver estudos relativos à integração da ML na aprendizagem do ILE, no caso
específico do contexto nacional.

1.2

Implementação do projeto e resultados esperados
O presente projeto procura tirar partido do facto de se aliar a produção de

artefactos à produção comunicativa oral, explorando as afinidades referidas na
literatura. O projeto decorre entre 2014 e 2017, ocorrendo o trabalho de campo e a
recolha de dados no ano letivo de 2015/2016. Os participantes são 106 alunos de uma
escola privada na área de Lisboa que iniciou a implementação de um programa 1:1. A
amostra de alunos divide-se em 3 turmas do 7º e 1 do 8º ano de escolaridade do 3º
CEB, encontrando-se os dois anos de escolaridade em fases diferentes de adoção das
tecnologias. Os alunos do 7º iniciaram o uso educativo de tablets, em aula, no ano
letivo de 2015/2016 e os alunos do 8º estão no segundo ano de um projeto piloto da
própria escola. Serão também, intervenientes do projeto os dois professores que
lecionam ILE a estes alunos, tendo duas turmas cada.
O projeto tem como objetivos: 1) identificar benefícios e constrangimentos
referidos na literatura sobre a integração de tablets 1:1, procurando casos de
aprendizagem de línguas estrangeiras e ILE especificamente; 2) aplicar um projeto
com a duração de um ano letivo, explorando a adoção de tablets 1:1 no contexto
nacional; 3) analisar as aprendizagens dos alunos; 4) explorar eventuais diferenças
em fases diferentes de adoção de TM, em contexto educativo.
A partir do referido na literatura analisada, formula-se o problema de investigação:
Terá a integração pedagógica de tablets 1:1 um contributo favorável para a motivação
dos alunos para a aprendizagem de Inglês – Língua Estrangeira e para o
desenvolvimento de competências específicas e transversais? As questões de
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investigação concretizam esta problemática, interessando recolher e analisar a
perceção de alunos e professores de ILE sobre a utilização educativa de tablets 1:1
em dois momentos diferentes, para verificar se há impacto quanto: i) à motivação dos
alunos para a aprendizagem do ILE; ii) ao desenvolvimento da competência
comunicativa, mais especificamente da produção oral e iii) ao desenvolvimento da
competência digital. Adicionalmente, formula-se uma questão de investigação
exploratória quanto à possibilidade de se compararem os dois níveis de experiência de
adoção das TM.
Este projeto enquadra-se no paradigma pragmático, pelo facto de ser centrado no
problema e de se assumir uma metodologia mista de recolha e análise de dados
(Creswell, 2007). Os dados quantitativos são recolhidos ao longo de todo o ano letivo,
recolhendo-se dados qualitativos posteriormente, estratégia que Creswell apelidou de
explanatória sequencial (Creswell, 2007, p. 217), permitindo-se assim o alargamento
dos dados iniciais (Creswell, Plano Clark, Gutman & Hanson, 2003, p.178), bem como
a triangulação de todos os resultados. Todos estes momentos de recolha de dados,
bem como os instrumentos que serão utilizados encontram-se plasmados na Figura 1.

Figura 1. Momentos e instrumentos de recolha e análise de dados
Cada tipo de dados quantitativos contribui para a reflexão sobre cada uma das
questões de investigação, contribuindo os dados qualitativos para todas elas. Para
abordar as questões de investigação relativas à motivação e à competência digital,
aplica-se um questionário aos alunos que conjuga dois conjuntos de indicadores: um
índice de motivação para aprender línguas estrangeiras, adaptado de “The
Attitude/Motivation Test Battery” de Gardner (1985) e um conjunto de indicadores,
baseado no quadro de referência “DIGCOMP” (Ferrari, 2013), para abordar a
competência digital. Os artefactos digitais produzidos pelos alunos, ao longo do ano
letivo, permitem que se proceda à avaliação da produção oral em língua inglesa, de
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acordo com descritores para cinco níveis de desempenho. Estes são formulados de
acordo com os níveis A2 e A2+ do Quadro Europeu Comum de Referência para as
línguas (Conselho da Europa, 2001). Após uma análise preliminar aos três tipos de
dados quantitativos recolhidos, e de acordo com esses dados, a entrevista aos
docentes traz novos contributos para todas as questões de investigação.
Sendo o foco principal do projeto, a aprendizagem dos alunos, tanto no que
respeita à motivação para a aprendizagem, como no desenvolvimento de
competências específicas e transversais, espera-se conseguir acompanhar de perto o
trabalho dos alunos e dos docentes, como forma de se descrever rigorosamente o
projeto em análise. Acompanhar um programa de integração de tablets 1:1 na
aprendizagem da língua inglesa no contexto nacional, espera-se que permita explorar
as afinidades entre ambas, bem como condições mais favoráveis à sua realização e
atividades apropriadas para o desenvolvimento da produção oral. Do mesmo modo, é
ambição deste projeto contribuir para uma consciencialização das vantagens de
abordagens pedagógicas inovadoras, para a aprendizagem suportada por tecnologias
móveis no contexto nacional.

NOTA: O estudo encontra-se em curso, sendo a primeira autora, bolseira do programa
doutoral “Technology Enhanced Learning and Societal Challenges” (TELSC) da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia com a referência PD/BI/113595/2015.
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Resumo:

Este trabalho apresenta a proposta de formação continuada
de professores e coordenadores pedagógicos desenvolvida
pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) por meio
do Programa Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio
(PNEM), onde foi utilizado como recurso didático tablets
distribuídos aos professores participantes dessa formação. O
PNEM é um programa que é operacionalizado a partir da
articulação entre o Ministério da Educação, Governo dos
Estados e Universidades brasileiras. O objetivo é promover a
formação continuada dos professores e coordenadores
pedagógicos que atuam no Ensino Médio das redes
estaduais de ensino brasileiras, nas áreas urbanas e rurais,
em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio e Diretrizes Curriculares da Educação Básica.
A formação continuada foi realizada em curso presencial com
encontros semanais de formação. A duração do curso foi de
um ano, totalizando duzentas horas de formação. Os
conteúdos trabalhados em cada etapa do curso foram
organizados em material didático composto por Cadernos
Temáticos elaborados por Universidades parceiras do
Programa de Formação Continuada de professores do Ensino
Médio e disponibilizados para download nos tablets. Os
princípios formativos adotados foram a valorização dos
saberes e práticas dos professores; a pesquisa como
princípio pedagógico; a reflexão na e sobre a prática docente
e o trabalho colaborativo. Portanto, no desenvolvimento
pedagógico da proposta de formação continuada proposta
pela UNIPAMPA, pretendeu-se possibilitar a integração e
operacionalização
prática
das
diferentes
temáticas
abordados nos cadernos temáticos com as experiências e
saberes dos professores e coordenadores pedagógicos
participantes da formação, inserindo na formação a
capacitação para uso dos tablets, não prevista na proposta
inicial. Desta forma, este trabalho pretende apresentar a
proposta de formação realizada e problematizar o uso dos
tablets nessa proposta.

Palavras-chave:

Formação continuada, tablet, professores.

Abstract:

This paper presents a proposal for continuing education
teachers and coordinators developed by the Federal
University of Pampa (UNIPAMPA) through the Program Pact
for Secondary Education Strengthening (PNEM) and used as
a teaching resource tablets distributed to teachers
participating in this training. The PNEM is a program that is
operated from the coordination between the Ministry of
Education, Government of States and Brazilian universities.
The aim is to promote the continuing education of teachers
and coordinators who work in high school state networks of
Brazilian education in urban and rural areas, in line with the
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Law of Guidelines and Bases of National Education, National
Curriculum Guidelines for Secondary Education and
Curriculum Guidelines for Basic Education. Continued
training was held in classroom course with weekly training
meetings. The course was one year, amounting to two
hundred hours of training. The contents worked on each
stage of the course were organized in educational material
composed of thematic books produced by Universities
partners of the Continuing Education Program High School
teachers and available for download on tablets. The adopted
formative principles were the enhancement of knowledge and
practices of teachers; research as an educational principle;
reflection on and on teaching practice and collaborative work.
Therefore, in the educational development of the proposal of
continuing education proposed by UNIPAMPA, it was
intended to enable the integration and operation practices of
different covered topics in the thematic notebooks with the
experience and knowledge of the participating teachers and
coordinators of training, entering the training training for use
of tablets, not foreseen in the original proposal. Thus, this
study intends to present the proposal for training carried out
and discuss the use of tablets in this proposal.
Keywords:

Continuing education, tablet, teachers.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS – A FORMAÇÃO CONTINUADA
A discussão a respeito das possibilidades de se construir e implantar políticas de
formação continuada de professores, no âmbito da universidade não constitui algo
simples. Pressupõe a discussão do papel social da universidade, do seu projeto
institucional, dos pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam a construção
de conhecimento, dos princípios norteadores do projeto de formação e das possíveis
repercussões relacionados às diretrizes e políticas estabelecidas pelos demais órgãos
gestores da educação nacional. Neste sentido, as instituições de ensino superior e, em
destaque as universidades, têm o duplo desafio que é tanto o de produzir políticas de
formação docente quanto o de se inserir nas políticas estabelecidas. A questão que se
coloca gira em torno da forma como as universidades atuarão e dos objetivos pelos
quais tentarão responder esses desafios.
A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), inserida neste contexto, assumiu
o desafio de atuar nas políticas de formação continuada de professores, a partir da
proposição, participação e atuação em diferentes programas e ações, dos quais
destaca-se o programa de formação continuada de coordenadores pedagógicos e
professores do Ensino Médio denominado Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Meio
(BRASIL, 2013). Neste programa, os cursistas que são professores orientadores de
estudos das escolas, receberam tablets para utilizarem ao longo da formação. Sendo
assim, a UNIPAMPA aderiu ao Programa e, embora existisssem diretrizes teórico383

metodológicas definidas pelo Ministério da Educação (MEC) – como o uso dos tablets
na formação – havia a possibilidade e autonomia para que as universidades
construíssem e desenvolvessem seus projetos, planos de trabalho e propostas
formativas.
Nesta perspectiva, a UNIPAMPA desenvolveu o projeto de formação docente no
âmbito do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio de forma coerente com o seu
projeto institucional, priorizando o compromisso social e tendo como premissa o
reconhecimento de que ações isoladas não são capazes de reverter o quadro atual da
educação. Portanto, acredita-se que é preciso construir as ações de formação
continuada (UNIPAMPA, 2013), considerando, inclusive, a perspectiva metodológica
para utilização dos recursos didáticos da/na formação.
Neste contexto, o presente texto tem por objetivo apresentar o Programa e
algumas reflexões a respeito do processo formativo desenvolvido pela UNIPAMPA no
Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, trazendo algumas considerações sobre a
utilização dos tablets durante a formação.
2. O PROGRAMA PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO
MÉDIO E A EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DA UNIPAMPA
A formação continuada realizada pela UNIPAMPA no Pacto pelo Fortalecimento
do Ensino Médio ocorreu no Estado do Rio Grande do Sul - Brasil, em curso
presencial destinado aos coordenadores pedagógicos e professores que atuavam no
Ensino Médio de escolas públicas brasileiras de quatro coordenadorias regionais de
educação do Estado do Rio Grande do Sul, abrangendo vinte e dois municípios
gaúchos. O curso pertence à área da educação e a subárea de currículo, sendo
concebido como um curso de formação continuada em nível de aperfeiçoamento.
A duração do Programa foi de doze meses, sendo dedicados dez meses para o
desenvolvimento dos encontros de formação. A carga horária total do curso foi de
duzentas horas de formação. Os encontros de formação foram semanais e realizados
nas próprias escolas, dentro da carga horária de trabalho dos professores e
coordenadores pedagógicos - público-alvo da formação.
Desta forma, vários sujeitos estiveram envolvidos no processo formativo: 2
coordenadores, 4 supervisores, quatro professoras formadoras regionais, 111
orientadores de estudos, 1.940 professores, 48 coordenadores pedagógicos e 4
discentes colaboradores, totalizando 2.125 pessoas. A atuação desses sujeitos se
efetivou a partir do que era previsto no Programa, que determinava:
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I – as Instituições de Ensino Superior – IES formadoras, definidas pelo MEC
em articulação com a Secretaria de Estado de Educação – Seduc, são
responsáveis pela formação de formadores regionais e pelo acompanhamento
da formação dos orientadores de estudo e dos professores e coordenadores
pedagógicos nas escolas;
II – os formadores regionais são responsáveis pela formação de orientadores
de estudo; e III – os orientadores de estudo são responsáveis pela formação,
na escola, dos professores e coordenadores pedagógicos do Ensino Médio.
(BRASIL, 2013, p. 4)
Todos os envolvidos no PNEM receberam bolsas do Ministério da Educação, de
acordo com a sua função e atribuições. A UNIPAMPA foi uma das primeiras
universidades do Rio Grande do Sul a ter o seu plano de trabalho aprovado pela
Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e a ter as bolsas pagas
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Contudo, é importante salientar que embora cada um dos sujeitos envolvidos na
formação tivesse seu papel e atribuições claramente definidos (BRASIL, Res. 51,
2013), havia a necessidade de que eles se articulassem e atuassem de forma
colaborativa, dialógica, reflexiva, autônoma e propositiva.
A formação proposta pelo Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio ocorreu
dentro das próprias escolas, sendo organizada em duas etapas. Na primeira etapa o
objetivo é favorecer a compreensão das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (BRASIL, 2012) e a reflexão coletiva sobre a prática docente no Ensino
Médio. Na segunda etapa a formação buscou promover a reflexão sobre as áreas do
conhecimento

e

as

relações

entre

elas

e

seus

componentes

curriculares

contextualizados no Projeto Pedagógico das escolas. As atividades ocorreram tanto
em momentos individuais quanto em momentos coletivos.
As atividades individuais exigiram que os professores organizassem seus tempos
para leitura e estudo dos seus cadernos temáticos e textos básicos do curso, tendo
que apresentar registros das reflexões realizadas durante suas leituras durante os
encontros de discussão coletiva na escola.
As atividades coletivas envolveram, pelo menos, três horas semanais de estudo
coletivo sobre os grandes campos temáticos propostos na formação, as áreas de
conhecimento e seus componentes curriculares; a análise dos Cadernos temáticos, do
Projeto Pedagógico da Escola e da realidade escolar.
Nesse sentido, durante cada etapa do curso foram utilizados conteúdos
organizados em material didático composto por Cadernos Temáticos elaborados por
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Universidades parceiras do Programa de Formação Continuada de professores do
Ensino Médio e disponibilizados digitalmente para download nos tablets recebidos por
professores e coordenadores pedagógicos participantes do curso.
Os princípios fundantes da formação docente realizada neste Curso foram: a
valorização dos saberes e práticas dos professores; o trabalho como princípio
educativo; a pesquisa como princípio pedagógico; a reflexão na e sobre a prática
docente; os direitos humanos; a sustentabilidade socioambiental e o trabalho
colaborativo. Estes princípios convergem com os aspectos indicados por Candau
(1997) para a formação continuada de professores que são a escola como espaço
privilegiado de formação, a valorização dos saberes docentes e o ciclo de vida dos
professores. Nesse sentido, a metodologia adotada no curso buscou resgatar as
necessidades da realidade das escolas, valorizar os múltiplos saberes e experiências
docentes, favorecer a articulação entre teoria e prática, reconhecendo a escola como
“lócus de formação continuada e (re) construção coletiva do projeto políticopedagógico em suas articulações com as concepções de juventude e direito à
qualidade social da educação” (BRASIL, 2014) sem desconsiderar a dimensão política
desta formação.
Destaca-se que a formação proposta pelo PNEM UNIPAMPA foi a primeira do
Estado do Rio Grande do Sul a se comprometer em realizar todos os encontros de
formação continuada, na Universidade, tendo por sujeitos tanto os formadores
regionais quanto os orientadores de estudos. De acordo com as orientações do
Programa original do Ministério da Educação, a formação poderia ser realizada
somente com os formadores regionais e estes a transmitiriam aos orientadores de
estudos, para que, após, estes últimos fizessem a formação com os professores e
coordenadores pedagógicos nas escolas. Esta ousadia nos permitiu conquistarmos
um grande grupo de trabalho e formação. Grande não apenas no número, mas nas
possibilidades, perspectivas e trabalho demandado. Neste contexto, a ação de cada
sujeito da formação esteve diretamente ligada e foi interdependente com a do outro,
assim como o trabalho desenvolvido pelas escolas esteve alicerçado na formação
desenvolvida pela universidade e vice-versa.
3. O USO DE TABLET COMO RECURSO FORMATIVO
O uso de tablets no ensino público constitui ação do Proinfo Integrado, que é um
programa de formação voltado para o uso didático-pedagógico das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos
equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia
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e digitais. Neste sentido, para a formação de professores no Pacto pelo Fortalecimento
do Ensino Médio, foram distribuídos tablets para serem utilizados pelos professores
cursistas que atuaram como orientadores de estudos nas escolas de Ensino Médio.
Sendo assim, os cadernos temáticos com o conteúdo que foi abordado ao longo da
formação foi disponibilizado aos professores digitalmente, para que fizéssem o
download nos tablets que receberam do Ministério da Educação, conforme
anteriormente foi mencionado.
Os conteúdos abordados nestes cadernos, durante a primeira e segunda etapas
do Programa contemplaram a discussão em torno dos seguintes campos temáticos:
Sujeitos do Ensino Médio e formação humana integral; Ensino Médio e formação
humana integral; O currículo do Ensino Médio, seus sujeitos e o desafio da formação
humana integral; Organização e gestão do trabalho pedagógico; Avaliação no Ensino
Médio; Áreas de conhecimento e integração curricular; Ciências Humanas; Ciências
da Natureza; Linguagens; Matemática e Organização do trabalho pedagógico no
Ensino Médio.
A proposta de formação e organização do curso PNEM, não previa formação para
uso dos tablets, apenas o uso deles. Contudo, desde o primeiro encontro para
formação do PNEM, foi perceptível que os professores não tinham domínio técnico
para uso dos tablets que receberam, sendo que grande parte deles sequer sabia como
armazenar os arquivos digitais com o material da formação em seus tablets.
A equipe coordenadora do PNEM na UNIPAMPA decidiu inserir, na segunda
etapa da formação, como temática de estudo, o uso do tablet como recurso didáticoformativo. Sendo assim, buscou-se: favorecer o processo de formação do Pacto pelo
Ensino Médio potencializando e instrumentalizando os professores para o uso do
tablet, emprego de navegadores de internet para aquisição de materiais digitais
diversos, acesso a literatura eletrônica disponível na internet, utilização de aplicativos
android do tipo word, powerpoint e excell para a produção de conteúdos didáticos,
exploração de possibilidades de comunicação e interação entre outros.
Esta proposição contribuiu para que os professores conseguissem acessar os
conteúdos digitais e pudessem perceber diferentes possibilidades para o uso deste
recurso didático.
Noutra perspectiva, os professores formadores da universidade também foram
desafiados a propor ao longo da formação ações e atividades que também
contemplassem o uso do tablet, reconhecendo suas potencialidades. Assim, os
registros das atividades de formação foram realizados em e-portifólios, textos
complementares e materiais foram digitalizados para possibilitar que fossem
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acessados e utilizados com o tablet, foram produzidos vídeos e registradas imagens
com os tablets. A própria logomarca do PNEM da UNIPAMPA tem a imagem de tablet.
Figura 1 – Logomarca do PNEM UNIPAMPA

Acervo do PNEM UNIPAMPA

A moldura da logomarca do PNEM UNIPAMPA, é um tablet. No centro há uma
árvore fazendo referência aos compromissos da UNIPAMPA com a pesquisa, ensino e
extensão. As coxilhas verdes que sustentam a árvore lembram os pampas gaúchos,
região de abrangência da UNIPAMPA e das Coordenadorias Regionais de Educação
participantes do PNEM. Ao lado da árvore, há uma cuia com chimarrão regado à água
quente, apresentando ao centro a logomarca nacional do PNEM. A definição do
chimarrão como importante elemento da logomarca do PNEM UNIPAMPA, se faz
porque ele é um importante símbolo da cultura gaúcha e remete a ideia de reunião,
encontro, partilha, pertencimento, rito, tradição, inclusão e comunhão entre pessoas;
aspectos nos quais o PNEM UNIPAMPA se fundamenta e a que propõe. O tablet
emoldurando a imagem além de indicar o principal recurso formativo utilizado também
ressalta a importância deste recurso como elemento de potencialização e interação
da/na formação.
A formação voltada ao uso do tablet revelou certas dificuldades dos professores,
em relação à configuração das funções do dispositivo, busca e uso de novos
aplicativos,e dificuldade também em relação ao uso do navegador disponibilizado no
Tablet para acesso a Internet, e criação de pastas e atalho para os sites mais usados.
Além disso, os professores criticaram “a baixa qualidade do tablet”, considerando-o
muito “ruim”. Salienta-se que a utilização e domínio das funções do tablet não
constituiu pré-requisito para a participação no PNEM, embora tenha sido indicado
como recurso para formação.
Noutra perspectiva, com a formação, grande parte dos professores orientadores
participantes do PNEM conseguiram adquirir habilidades básicas para utilização do
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tablet, reconhecendo-o como um recurso didático favorecedor dos processos de
ensino e a aprendizagem. Os supervisores do PNEM obervaram que muitos
professores ao longo da formação adquiriram dispositivos móveis pessoais (tablets,
smartphones, computadores etc.), revelando a apropriação dos conhecimentos
básicos necessários para utilização destes recursos.
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Universidade Federal do Pampa é uma instituição de ensino que surgiu a partir
de uma reivindicação da população da região da Campanha e Fronteira Oeste do Rio
Grande do Sul, no Brasil. Atualmente, a UNIPAMPA oferece 62 cursos de graduação,
nos turnos diurno e noturno e na pós-graduação oferece cursos de especialização,
mestrado e doutorado além de diversos cursos de formação continuada, como o Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.
Nestes cursos a UNIPAMPA procura manter-se fiel com o seu compromisso de
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e educacional da conhecida região
do pampa gaúcho, na qual está inserida. Sendo assim, a formação continuada
desenvolvida pelo PNEM – UNIPAMPA buscou contribuir para valorização dos
saberes e fazeres dos professores do Ensino Médio, contribuindo para oferta de uma
educação de qualidade social. Neste sentido, acredita-se que a utilização de
dispositivos móveis - como o tablet - pode favorecer a realização de propostas de
cursos de formação continuada de professores, desde que os professores adquiram
as habilidades e conhecimentos para uso deste dispositivo móvel.
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Resumo:

A “programação de computadores” nos primeiros anos do ensino
superior, para os alunos que escolheram a computação e disciplinas
afins, é um desafio para os professores e levanta dificuldades de
aprendizagem, assunto já sumamente analisado na literatura
especializada. Ensinar programação a alunos fora das áreas da
computação e das tecnologias digitais é um desafio ainda maior, pois
não é claro para estes alunos, a necessidade de aprender a programar
e faltam-lhes as bases matemáticas para realizar uma aprendizagem
consistente.
Neste estudo abordamos o problema associado às dificuldades de
ensinar e de aprender a programar, junto de alunos de graduação em
arquitetura de uma instituição de ensino público universitário, com o
objetivo de desenvolver um modelo de ensino e aprendizagem que
supere algumas das dificuldades detectadas. A nossa investigação
está na sua fase preliminar e, por isso, neste artigo apresentamos uma
primeira revisão da literatura, com um estudo caso-controle realizado
numa instituição de ensino superior. Esta primeira abordagem ao
problema teve como objetivo identificar as dificuldades dos alunos para
assimilar o conteúdo da programação, a partir da linguagem Racket,
com uso do plugin Rosetta.
A partir destes primeiros resultados iremos desenvolver sequências de
ensino e aprendizagem, baseadas no modelo instrutivo de quatro
componentes (4C-ID), e analisar os resultados ao nível da
aprendizagem dos conceitos computacionais em estudo e ainda,
alguns conceitos psicológicos, como a motivação, o esforço mental e a
autonomia na aprendizagem.

Palavras-chave:

Ensino de Programação, Arquitectura, 3D.

Abstract:

Computer programming in the early years of higher education for
students who chose computer science and related disciplines is a
challenge for teachers and raise learning difficulties, subject already
highly considered in the literature. Teaching to program to students
outside the areas of computing and digital technologies is an even
greater challenge because it is not clear for these students the need to
learn how to program; they also present mathematical knowledge gaps
which compromises the acquisition of a consistent learning.
In this study we address the problem associated with the difficulties of
teaching and learning to program with undergraduates in architecture of
a public university institution, in order to develop a teaching and
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learning model that overcomes some of the difficulties detected. Our
research is in its preliminary stage and therefore, in this article, we
present a first review of the literature with a case-control study carried
out in a higher education institution. This first approach to the problem
had as objective to identify students' difficulties to assimilate the content
of the programming from the Racket language with use of Rosetta
plugin.
From these first results we will develop teaching and learning
sequences based on the instructional model of four components (4CID), and analyze the results in terms of learning of computing concepts
under study and also some psychological concepts such as motivation,
mental effort and autonomy in learning.
Keywords:

Programming education, architecture, 3D.

1. INTRODUÇÃO
Pensamos que é importante ter em consideração os estudos que visam promover
a melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem em qualquer
domínio de estudo. Ensaiar novos métodos e estratégias de ensino que contribuam
para melhorar a aprendizagem, tornando-a mais estimulante, eficiente e agradável,
deveria ser uma preocupação de todos os professores e ainda dos investigadores
educacionais.
Existe uma abundante literatura sobre o ensino e aprendizagem da programação
informática e das dificuldades que lhe estão associadas, sobretudo relacionada com
os que se estão a iniciar neste domínio. Esses estudos referem que aprender a
programar é uma tarefa difícil, que envolve conhecimentos e competências
específicas, que muitos alunos têm dificuldade em assimilar (Jenkins, 2002; Pea &
Kurland, 1984; entre outros).
Estas dificuldades parecem acentuar-se nos estudantes cuja escolha académica
não foi a computação e a informática, mas uma outra área disciplinar, e que se vêm
obrigados a aprender a programar, pois esta componente faz parte do seu currículo
obrigatório. Estão neste caso, os estudantes de arquitetura de muitas escolas
nacionais e internacionais.
O nosso estudo centra-se no ensino da programação, junto de estudantes de
arquitetura, numa escola pública de ensino superior universitário portuguesa.

1.1

O ensino de Programação de Computadores
O estudo de algoritmos é uma área fundamental no campo da ciência da

computação. O conhecimento de algoritmos precede a aprendizagem de linguagens
de programação, pois estes contêm a essência da estratégia de solução de problemas
(Barcelos, Tarouco & Bersch, 2009). Um algoritmo pode ser entendido como um
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conjunto predeterminado e bem definido de regras e processos destinados à solução
de um grupo de problemas semelhantes, com um número finito de etapas (Dicionário
Aurélio, 1996). Este processo constitui um dos grandes problemas enfrentados pelos
estudantes.
Na atualidade há um movimento mundial a favor do ensino da programação de
computadores para alunos de todas as áreas de atuação e faz-se a apologia da sua
aprendizagem a partir dos primeiros anos do ensino básico.

A compreensão da

ciência da computação é considerada uma das competências do séc. XXI, e as
aplicações da programação de computadores são habilidades a serem exigidas a cada
vez mais profissionais (Tucker 2004).
Os desafios levantados pelo ensino da programação de computadores
ultrapassam as barreiras do tempo e da evolução tecnológica. Desde o seu início,
quando o matemático Dijkstra introduziu o assunto no livro “A discipline of
programming” (1976/1961), que a necessidade de encontrar métodos de ensino para
principiantes se começou a colocar. Na época, tratava-se do ensino lógico-matemático
para saber operar com as grandes máquinas computacionais, utilizando a matemática
como linguagem de comunicação com os computadores. Os trabalhos de Soloway
(1986) falam da necessidade de rever o currículo para o ensino da programação
destinado a iniciantes, onde o

“Learning to program = learning to construct

mechanisms and explanations”. Em 1989, Du Boulay, no livro “Some difficulties of
learning to program”, conseguiu segmentar as dificuldades da aprendizagem da
programação em áreas específicas. Este autor refere que os alunos têm, muitas
vezes, grandes dificuldades em compreender todas as questões relacionadas com a
execução de um programa. Du Boulay afirma que "... leva muito tempo para aprender
a relação entre um programa na página e o mecanismo que descreve." (1989, p.290).
Afirmou ainda, que deve haver uma "notional machine", que simplifique a linguagem
máquina, de modo a que todas as transformações do programa possam ser visíveis.
Em 1996, Winslow passou a utilizar modelos voltados para as dificuldades
humanas de aprendizagem, na sua obra “Programming pedagogy: a psychological
overview”. Nela são abordados os desafios de programação para os iniciantes,
agrupados em três questões, que traduzem as dificuldades apresentadas pelos
alunos: (i) a relação entre a compreensão do problema real, e da geração da solução
computacional, (ii) o conhecimento adquirido em relação à praxis, (iii) e as relações do
paradigma de programação funcional em relação ao imperativo e orientado a objetos.
Existem estudos atuais como, por exemplo, os de Resnick (2013), em que se
associa a programação de computadores à aprendizagem da escrita, com o seu
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vocabulário, sintaxe e semântica, e que a maioria das pessoas não tem grandes
dificuldades em aprender.

1.1.1 Programação de Computadores para Arquitetos
São poucos os estudos que tratem do ensino de programação para casos
específicos, como é o caso desta investigação destinada a futuros arquitetos. As
referências mais consistentes sobre este tópico encontramo-las no Education and
Research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe). É uma
associação sem fins lucrativos, de instituições e indivíduos com um interesse comum:
promover as boas práticas e partilha de informação em relação ao uso de
computadores em pesquisa e educação em arquitetura e profissionais afins. A maior
parte dos trabalhos publicados estão mais relacionados a algoritmos específicos para
aplicação arquitetural, do que aos métodos de ensino e às dificuldades sentidas pelos
estudantes.
A questão que colocamos é: Será possível que a maioria dos estudantes que
cursam arquitectura possam aprender a programar e vejam neste assunto algum
interesse e utilidade? O psicólogo norte-americano J. Bruner, na década de 60,
afirmou que é possível ensinar qualquer assunto, a qualquer criança, de uma forma
intelectualmente honesta, desde que o professor encontre os meios adequados à sua
compreensão. Pensamos que este argumento é válido quando transposto para o
ensino da programação destinada a estudantes de arquitetura. Assim sendo, o ensino
de programação de computadores a alunos de arquitetura requer, entre outros
aspetos, que o ambiente de aprendizagem seja ajustado às suas necessidades, para
que percebam a importância desta aprendizagem na sua formação profissional. Além
deste fator motivacional, que energiza o comportamento e a aprendizagem, existem
requisitos cognitivos, associados à arquitetura da cognição e da memória humanas,
que deverão ser tidos em consideração no planejamento e desenvolvimento do
modelo de ensino da programação destinado a estes alunos. Por isso, optamos pelo
modelo instrutivo 4C-ID (Four Components Instructional Design), de Merriënboer e
colaboradores (2002), que integra os resultados experimentais mais conclusivos sobre
o funcionamento cognitivo humano, nomeadamente a capacidade limitada da Memória
de Trabalho (MT) de processar nova informação.

1.1.2 O modelo 4C-ID
O modelo de design instrucional 4C-ID foi concebido para responder ao desafio de
ensinar aprendizagens complexas como o é, sem qualquer dúvida, a aprendizagem da
programação informática. Visa a integração de conhecimento, habilidades e atitudes e
393

a transferência deste conhecimento, para tarefas similares e para atividades a
desenvolver na vida real (Merrinboer, Kirschner, & Kester, 2010). Considera que as
tarefas da vida real ou próximas destas são motivadoras para gerar as situações de
aprendizagem, sendo a componente principal do modelo. Comunga dos pressupostos
da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimédia (Mayer, 2009) e da Teoria da Carga
Cognitiva (Sweller, 2004) sobre a cognição humana a saber: (i) A capacidade limitada
da MT processar nova informação; (ii) A existência de dois canais independentes para
processar a informação visual e a informação auditiva; (iii) e o processamento ativo da
informação por parte do aprendiz. Partilha ainda, alguns dos princípios destas duas
teorias, onde salientamos o princípio da aprendizagem multimédia (aprendemos
melhor a partir de imagens e palavras do que só de palavras) e o princípio da carga
cognitiva (quando a capacidade de um dos canais é ultrapassada, a aprendizagem
não se produz). Na Figura 2 está esquematizado e brevemente explicado as quatro
componentes do modelo: a) Tarefas de aprendizagem; b) Informação de apoio; c)
Informação processual e d) Prática nas tarefas.

Figura 2: Esquema do do Modelo 4C-ID (fonte: Merriënboer & Kester, 2005)
Para diminuir a quantidade de informação, a ser lembrada pelo aluno para
resolver problemas complexos, o primeiro dos quatro componentes, as Tarefas de
Aprendizagem, são baseadas em problemas da vida real, as designadas tarefas
autênticas, que integram problemas, projetos e estudos de caso, em que o aluno é
convocado a relembrar o que já sabe sobre o assunto, quer dizer, a por à prova os
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seus conhecimentos prévios, integrando habilidades e gerando novos conhecimentos
(Merriënboer, 2002). As tarefas de aprendizagem, o núcleo do modelo, são
classificadas em níveis que vão do fácil ao difícil: as tarefas são agrupadas em
categorias de tarefas e em cada categoria o aluno vai progredindo das mais fáceis
para as mais difíceis. No início da solução de cada grupo ou categorias de tarefas, os
alunos recebem muito apoio e este vai sendo gradualmente retirado de acordo com a
progressão do aluno.
O segundo componente, a Informação de Apoio, é constituída por informações
que ajudam o aluno a construir um novo ponto de vista, a partir dos conhecimentos
prévios e o que precisa aprender para trabalhar as tarefas de aprendizagem. São
informações que estão sempre disponíveis e que facilitam a articulação entre a teoria
e a prática.
A Informação Processual, o terceiro componente do modelo, é constituída por
instruções de “como fazer”, são momentos de prototipagem daquilo que o aluno
precisa aprender para realizar as situações rotineiras das tarefas de aprendizagem.
Esta informação deve ser acessada pelos alunos apenas quando necessário, como
suporte para relembrar algum detalhe. São algoritmos, que trazem consigo um
conjunto de regras bem definidas e ordenadas de como executar determinada
atividade e podem ser acessadas a qualquer momento.
Por fim o quarto componente, Prática das Tarefas, pode ser entendido como um
momento de Teste, que refere os aspectos de rotina das tarefas. Contudo, ao invés
das Informações de apoio e da Informação

processual, a Prática nas tarefas é

apresentada como exercícios práticos, em que é trabalhada a autonomia do aluno. A
Prática nas tarefas visa consolidar as aprendizagens, tornando certas componentes
das tarefas automatizadas.
2. METODOLOGIA
Com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos de arquitectura na
componente curricular de programação de computadores, o presente trabalho, que se
encontra numa fase embrionária de desenvolvimento, apresenta os resultados da
revisão da literatura efetuada até ao momento (que acabámos de descrever) e de um
pequeno inquérito, realizado junto de um grupo de alunos de um curso de arquitetura
que integra uma disciplina de programação.
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2.1

Procedimentos e amostra
A recolha de dados foi feita em dois momentos. Haviam 80 alunos matriculados no

início do semestre do ano letivo de 2015/2016, mas foram apenas inquiridos 58 (73%
do total), pois 14 (18% do total) nem sequer chegou a frequentar as aulas, e 8 (10% do
total) não estavam em sala, no momento da aplicação do questionário. No primeiro
momento foram coletados dados de 36 alunos (45% do total), no dia 12/01/2016, no
segundo momento foram recolhidos dados junto de mais 22 alunos (28% do total), no
dia 01/02/2016, nas mesmas condições. O formulário possui cinco questões: as quatro
primeiras de resposta fechada (com resposta dicotómica Sim-Não ou com escala de
tipo Likert com 4 opções); e a quinta questão de resposta aberta, com a seguinte
estrutura:


Questão 1: Essa é a primeira vez que cursou a disciplina?: Opções de
resposta: sim ou não.



Questão 2: Você já teve contato com programação de computador antes desta
disciplina? (não considerar esta disciplina). Opções de resposta: sim ou não.



Questão 3: Você sente que adquiriu conhecimento suficiente? Opções de
resposta: muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito.



Questão 4: Qual o grau de dificuldade da disciplina? Opções de resposta:
muito fácil, fácil, difícil ou muito difícil.



Questão 5: Qual conteúdo em que você sentiu maior dificuldade? Opções de
resposta: Aberta.

3. ANÁLISE E RESULTADOS
Analisando os dados recolhidos, podemos dizer que, de um total de 80 alunos
matriculados na disciplina, apenas 66 (83% do total) foram realizar as últimas provas,
o que apresenta um percentual de 17% de desistência (14 alunos), como demonstra a
Figura 3.
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Proporção entre alunos Ativos por Alunos
Desistêntes, em relação ao total de Alunos
matriculados
100%
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50%
40%
30%
20%
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83%

80
ALUNOS ATIVOS

DESISTENCIA

Figura 3: Proporção entre alunos ativos por alunos desistentes, em relação ao total de
alunos matriculados

Ressalta-se que dos 66 alunos que cursaram toda a disciplina e foram realizar as
provas finais, 30% (20 alunos) não obtiveram êxito, ou seja, foram considerados
reprovados.
De um total de 58 alunos que responderam ao inquérito, 74% cursaram pela
primeira vez a disciplina de programação, sob um total de 26% que já tinham cursado
(Figura 4).
1 ‐ Essa é a primeira vez que cursou essa disciplina?

26%

74%

sim

não

Figura 4: 1a. questão do inquérito de investigação.

Dos 54 alunos, 83% nunca tiveram contato com programação de computadores
antes, versus 17% que já haviam tido contato com programação de computadores,
sem considerar esta disciplina (Figura 5).
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2 ‐ Você já teve contato com programação de computador antes
dessa disciplina? (não considerar essa disciplina)

17%

83%

sim

não

Figura 5: 2a. questão do inquérito de investigação.

A maioria dos alunos, em estudo, cursaram pela primeira vez a disciplina e nunca
tiveram contato com programação de computadores antes, ou seja, em poucos meses
de estudo tiveram contato com um conteúdo inédito, complexo, que requer
conhecimentos prévios adquiridos, para facilitar o aprendizado como um todo, como
matemática por exemplo, para que todo o esforço seja direcionado às questões de
programação. Ter pela primeira vez contato com assuntos de programação de
computadores requer um tipo de abstração que permita aos estudantes compreender
como as máquinas “pensam”, isto é, como executam as operações que lhe são
ensinadas. Estas operações podem tornar-se mais complexas numa disciplina que
exige que os alunos dêm instruções ao computador, de modo a que as máquinas
renderizem elementos em três dimensões (3D), como é o caso do ensino de
programação nos alunos de arquitetura.
Observou-se ainda, que 64% dos alunos se consideraram satisfeitos com os
conhecimentos adquiridos, e 16% muito satisfeitos, não havendo nenhum insatisfeito.
Já que 80% consideraram-se muito satisfeitos e satisfeitos com os conhecimentos
adquiridos na disciplina em questão, apenas 21% se consideraram pouco satisfeitos
(Figura 6).
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3 ‐ Você sente que adquiriu conhecimento suficiente?
70%

64%

60%
50%
40%
30%
20%

21%

16%

10%

0%

0%
muito satisfeito

satisfeito

pouco satisfeito

insatisfeito

Figura 6: 3a. questão do inquérito de investigação.

Em relação à percepção do grau de dificuldade da disciplina, 69% acharam-na
difícil, 19% muito difícil, 12% fácil e nenhum a considerou muito fácil (Figura 7).

4 ‐ Qual o grau de dificuldade da disciplina?
80%

69%

70%
60%
50%
40%
30%

19%

20%
10%

12%
0%

0%
muito fácil

fácil

difícil

muito difícil

Figura 7: 4a. questão do inquérito de investigação.

Levando em consideração as maiores percentagens, 88% consideraram a
disciplina difícil e muito difícil. Facto esse que deve ser observado, pois mesmo que o
percentual acerca da percepção da dificuldade seja altíssimo, observa-se que, mesmo
assim, os alunos se consideraram, em sua grande maioria, muito satisfeitos e
satisfeitos (80%) com os conhecimentos adquiridos.
Dessa forma podemos considerar que os resultados do processo de
aprendizagem, as suas metas e objetivos foram alcançados? Não sabemos, nem
temos dados, até ao momento, para responder a esta questão.
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Analisando a última questão do formulário, que se trata de uma questão aberta e
mais subjetiva: Qual o conteúdo em que você sentiu maior dificuldade? Realizámos
um estudo de frequência, em busca do conteúdo programático mais comumente citado
entre os alunos. Foram citados 13 conteúdos diferentes, pelos 51 sujeitos que
responderam a esta questão, em que a maior frequência (27%) foi atribuída ao
conteúdo de “Funções de Ordem Superior”, seguido por “Apreender uma Nova
linguagem” e “Listas” (12%) e, em terceiro lugar, “Raciocínio Computacional” (10%),
como pode ser observado no Quadro 1: Frequências de indicadores decorrentes da
análise de conteúdo à Questão Aberta.

#

INDICADORES

FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA
absoluta
percentual

1

Funções de Ordem Superior

16

27%

2

Aprender uma Nova Linguagem

7

12%

3

Listas

7

12%

4

Raciocínio Computacional

6

10%

5

Quantidade de Conteúdo

5

8%

6

Funções Anônimas

3

5%

7

Funções Computacionais

3

5%

8

Map-division

6

10%

9

Conhecimentos anteriores

2

3%

2

3%

1

2%

1

2%

1

2%

10 Superfícies Paramétricas
11 Operações com Vetor
12 Recursividade
13 Trigonometria

Total de Citações
60
100%
Quadro 1: Frequências de indicadores decorrentes da análise de conteúdo à Questão
Aberta.
4. REFLEXÕES FINAIS
Dos 80 alunos inicialmente matriculados na disciplina de programação, 14 não
chegaram a cursar a disciplina, o que resultou numa turma de 66 alunos que, na maior
parte dos casos, tiveram o seu primeiro contato com os conteúdos de programação de
computadores. Sabendo que qualquer pessoa, nas condições físicas e psicológicas
normais, tem a capacidade de aprender qualquer conteúdo, assumimos que as
dificuldades de aprendizagem associadas à programação de computadores, por parte
de arquitetos em formação, não são diferentes das dificuldades de outros alunos.
Contudo, ao ensinar programação computacional para aplicações tão específicas,
como as que os arquitetos necessitam, como o desenvolvimento de formas
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tridimensionais com os softwares 3D, existe a necessidade de aplicar métodos de
ensino que atendam às especificidades da arquitetura, já que os softwares de
mercado ainda não podem oferecer ferramentas para livre criação.
A reflexão que podemos fazer, nesse momento, é sobre os 14 alunos desistentes
e os 20 que passaram por todo o processo e não obtiveram êxito. Observe-se que
30% dos alunos que passaram por todo o processo de aprendizagem, não
conseguiram transformar em ganho acadêmico os seus esforços.
Com base nesta constatação o avanço deste estudo irá refletir-se na pesquisa e
criação de um ambiente de aprendizagem moldado, com base no modelo instrutivo
4C-ID, que favoreça a aprendizagem dos alunos de arquitetura, ao aplicarem os
conhecimentos computacionais de Funções de Ordem Superior que, como mostrado
nesse estudo, foi o assunto em que tiveram maior dificuldade.
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Resumo:

O projeto piloto - Academia de Código Júnior - visa generalizar o
ensino de programação e código nas escolas em Portugal,
promovendo a literacia digital e desenvolvendo a capacidade de
resolução de problemas dos alunos. O estudo piloto, de índole
qualitativa, que se apresenta, envolve alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico, em três escolas do Município de Lisboa, tendo como parceiros
a Câmara Municipal de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian e a
Universidade de Aveiro. Como principais resultados preliminares
destaca-se que existe uma elevada motivação e empenho dos alunos
para a programação, o que, provavelmente, diminuirá a taxa de
abandono escolar.

Palavras-chave:

Programação, 1ºCiclo do Ensino
Competências para o século XXI

Abstract:

The Junior Code Academy is a pilot project that aims to generalize the
teaching of programming and code in schools in Portugal, promoting
digital literacy and developing skills of problem solving. The presented
qualitative pilot study involves students from the 1st cycle of basic
education in three schools of Lisbon Municipality, comprising
partnership with Calouste Gulbenkian Foundation and University of
Aveiro. The main preliminary results emphasized that there is a high
motivation and commitment of students towards programming, which
potentially prevents early school dropout.

Keywords:

Programming, 1st Cycle of Basic Education, Digital Literacy, 21st
century skills

Básico,

Literacia

Digital,

1. INTRODUÇÃO
Saber programar é uma competência com importância emergente no âmbito das
competências para o século XXI (Balanskat & Engelhart, 2014), constituindo-se como
uma ferramenta excelente e facilitadora, com implicações ao nível do desenvolvimento
de um leque alargado de competências, como as de comunicação, resolução de
problemas, entre outras, transversais a qualquer contexto de vida.
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A abordagem da programação, apesar de estar prevista no currículo do Ensino
Básico, é ainda insipiente, refletindo o fosso que existe entre a ubiquidade das
tecnologias na sociedade em geral e a sua quase ausência na escola. A introdução da
programação na escola não tem como objetivo formar especialistas em Informática ou
Programação. Esta iniciativa na escola procura contribuir para a literacia digital dos
alunos (Ledesma, 2014) e, particularmente, para o desenvolvimento do pensamento
computacional que quanto mais cedo for iniciado, maior potencial poderá oferecer
nesta “fase sensível” da formação dos jovens que ocorre até aos 15 anos (Ramos,
2014).
No contexto nacional, os objetivos gerais da inclusão da programação, como
componente das TIC, são descritos como se transcreve:
“Criar um produto original de forma colaborativa e com uma temática
definida, com recurso a ferramentas e ambientes computacionais
apropriados à idade e ao estádio de desenvolvimento cognitivo dos
alunos, instalados localmente ou disponíveis na Internet, que
desenvolvam um modo de pensamento computacional, centrado na
descrição e resolução de problemas e na organização lógica das ideias.”
(Horta, Mendonça &Nascimento, 2012, p.13).

Em simultâneo, emergem ideias que defendem a inclusão da programação, por si
só, realçando a importância do seu papel para o desenvolvimento do pensamento
computacional,

designadamente

através

da

decomposição/simplificação

de

problemas, do raciocínio lógico, dos conceitos de lógica e da programação, tais como,
refletir, discutir e apresentar resultados (Ledesma, 2014). Entendemos que a
abordagem transversal da programação não é suficiente para aprender código.
O projeto piloto, que seguidamente se descreve, baseia-se nos pressupostos
acima enunciados.

2. BREVE DESCRIÇÃO DA ACADEMIA DE CÓDIGO JÚNIOR
O projeto Academia de Código Júnior iniciou-se em janeiro de 2015 como um
projeto educativo, em três escolas do município de Lisboa, abrangendo um total de 65
crianças, oriundas de contextos sociais distintos, a frequentar o 3.º ano do 1.º Ciclo do
Ensino Básico (CEB). A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), a Câmara Municipal
de Lisboa (CML) e a Universidade de Aveiro (UA), são os parceiros principais deste
projeto piloto, que terá a duração de cinco trimestres de aulas, terminando em junho
de 2016. Este piloto caracteriza-se por ser o primeiro Título de Impacto Social em
Portugal, sendo financiado por uma metodologia inovadora importada do Reino Unido,
onde uma entidade do setor público (CML) celebra um contrato com investidores
404

privados (FCG). Esta parceria procura alcançar resultados sociais específicos (neste
caso melhoria dos resultados dos alunos nas áreas indicadas e subsequente,
diminuição da taxa de reprovação e de abandono escolar). A concretização dos
objetivos do contrato é monitorizada por uma entidade externa, a Universidade Nova
de Lisboa.
O projeto prevê uma carga horária de duas horas por semana, em bloco. Estas
horas são implementadas, no tempo de Apoio ao Estudo, que no âmbito da matriz
curricular para o 1.º CEB, prevê o desenvolvimento de atividades em articulação, de
forma transversal, relacionadas com a educação para a cidadania e componentes de
trabalho com as TIC.
Como referido anteriormente, os principais objetivos da Academia de Código
Júnior, seguem os pressupostos enunciados pela União Europeia (Ferrari, 2015), para
as competências digitais (Balanskat & Engelhart, 2014), que não passam pela
formação de programadores, mas sim pela contribuição para o desenvolvimento da
literacia digital e do pensamento computacional dos alunos.
Segundo Figueiredo & Torres (2015), embora o pensamento computacional seja
mais

do

que

programar

computadores,

uma

forma

de

promover

o

seu

desenvolvimento prende-se com a aprendizagem de, pelo menos, uma linguagem de
programação. A estes objetivos acrescenta-se o desenvolvimento de competências
transversais, com potencial impacto nas áreas curriculares de Matemática, Português
e Estudo do Meio, assim como o desenvolvimento de capacidades de comunicação e
de inter-relação entre os pares.
No guião de atividades elaborado para o projeto indicam-se recursos, estratégias
e o tipo de avaliação, bem como um conjunto de atividades integradas em diferentes
temas (Figura 1). Este reflete ainda, a preocupação de articular as atividades com um
conjunto de competências específicas, no âmbito das ciências da computação, e
transversais, da literacia digital, a saber: nos domínios da informação, comunicação,
criatividade, segurança e resolução de problemas. Em termos operacionais, para
atingir estes objetivos, adotou-se a utilização de computadores Magalhães (um para
cada dois alunos) e o ambiente computacional gráfico de programação, o Scratch. A
opção por este ambiente gráfico recaiu no facto de se tratar de um programa gratuito
que foi desenvolvido, essencialmente, para a faixa etária alvo e que se adequa ao
desenvolvimento das competências enunciadas (Resnicket al., 2009; Balanskat &
Engelhart, 2014). O guião prevê, ainda, a programação de diversos robots através de
ambientes gráficos de programação, como o mBlock. A opção por este ambiente
gráfico de programação resulta dos motivos já enunciados para o Scratch (Loureiro et
al., 2015).
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Na elaboração do acima referido guião, para além dos pressupostos enunciados
pela União Europeia para as competências digitais, no âmbito da aprendizagem ao
longo da vida, contribuíram as Metas TIC para o 1º Ciclo (Costa, 2010), bem como
para o 7º e 8º ano (Horta, Mendonça &Nascimento, 2012), e ainda a proposta de
programa do Reino Unido (Berry, 2012), tendo sido realçada a dimensão da
programação e feitas adaptações à faixa etária deste projeto. Este guião procurou,
ainda, ser uma abordagem ajustada aos interesses dos alunos e, sempre que
possível, recorre a conteúdos de outras disciplinas.

Figura 1 – Esquema do guião da “Academia de Código Júnior”
As sessões são asseguradas por dois formadores, com áreas de formação
distintas, respetivamente Educação Básica e Ciências da Computação, sendo um do
sexo masculino e outro do sexo feminino, com o objetivo de não criar possíveis
estereótipos nos alunos. Refira-se que o professor titular está também, presente nas
sessões, uma vez que este é o responsável pelos alunos. Importa destacar o
envolvimento do docente como aprendente e parte da mudança perspetivada ao nível
da literacia digital de todos os cidadãos. A sua presença e acompanhamento do
projeto permitem, ainda, uma ligação mais direta da programação aos conteúdos
abordados noutras áreas disciplinares, facilitando a transversalidade preconizada no
guião.
A planificação inicial de cada sessão é desenvolvida pelos formadores em
parceria com os professores titulares e com a equipa da UA. O plano é alvo de várias
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reformulações, por parte de todos os intervenientes, de forma a contemplar, para além
dos objetivos e competências definidos, as necessidades individuais dos alunos e as
características das turmas em que se inserem.
Relativamente às estratégias adotadas nas sessões, tem-se dado enfâse à
metodologia centrada no aluno e ao trabalho de projeto (Bell, 2010), e especial
relevância ao trabalho colaborativo (essencialmente a pares). Dá-se ainda, destaque
aos momentos de apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos e subsequente,
reflexão e discussão no grupo turma, com o objetivo de se corrigirem possíveis
desvios em relação ao que seria pretendido.
3. METODOLOGIA DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Neste ponto refere-se a metodologia adotada no plano de monitorização do guião.
A finalidade deste plano é a de analisar a viabilidade do guião proposto e das
estratégias adotadas para a introdução do código no 1º CEB. Pretende-se conseguir
reunir um conjunto de recomendações, que permita contribuir para a generalização da
introdução do código no 1º CEB, em Portugal, explorando uma abordagem qualitativa.
A monitorização engloba três dimensões principais: i) implementação; ii)
competências e iii) aproveitamento escolar (ver tabela 1). Na dimensão da
implementação foi desenvolvida uma grelha de observação, a ser preenchida pelos
formadores da ação. Quanto às competências, centradas nas que estão definidas no
guião, são monitorizadas através de um registo de avaliação pelos formadores. O
aproveitamento tem por base os resultados escolares dos alunos por cada trimestre,
havendo nas três escolas envolvidas uma turma de controlo.
Os dados referentes às capacidades de pensamento lógico, de inter-relação entre
pares, de comunicação e de eventual impacto em outras áreas curriculares, serão
analisados pela entidade externa, (conforme já referido), a Universidade Nova de
Lisboa.
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Tabela 1 - Plano de monitorização Projeto “Academia de Código Júnior”

Realça-se ainda, que na dimensão da implementação são contemplados aspetos
tais como: i) tipologia e adequação dos recursos logísticos; ii) a adequação do tempo
disponibilizado à planificação prevista, qualidade dos recursos e adequação das
tarefas propostas; iii) desempenho e motivação dos alunos e iv) competências dos
formadores (capacidade de motivação, dinamismo e relacionamento com os alunos).

4. BALANÇO DOS TRÊS PRIMEIROS TRIMESTRES
Neste balanço preliminar do projeto dar-se-á enfoque às perceções dos alunos
sobre as aulas já decorridas, uma vez que a análise de outros dados está sob
responsabilidade da equipa da Universidade Nova de Lisboa. Os resultados aqui
explanados foram obtidos através de questionários por inquérito, realizados aos
alunos no final de cada trimestre de aulas. Acrescenta-se que os alunos responderam
de forma anónima.
Quando questionados se gostavam de ter atividades/animações de Scratch
inseridas nas horas das outras áreas curriculares, 79% dos alunos optaram por uma
resposta afirmativa. No final do primeiro trimestre, cerca de 60% dos inquiridos afirmou
preferir a Academia de Código Júnior em detrimento das outras áreas curriculares
(Loureiro et al., 2015), porém, no final do segundo trimestre, este valor subiu para
80,3%, mantendo-se igual no fim do terceiro trimestre.
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Uma das questões formuladas prendia-se com o contributo da Academia de
Código Júnior para as motivações, vontades e confiança dos alunos. Assim, na tabela
2 apresentam-se os resultados obtidos, no final do terceiro trimestre do projeto.

Mais

Igual/Igualmente

Menos

67,2%

31,0%

1,7%

Senti vontade de vir para a escola.

94,8%

5,2%

0,0%

Senti vontade de saber coisas sobre código.

55,2%

39,7%

5,2%

Tive motivação para estar na sala de aula.

84,5%

12,1%

3,4%

Tive motivação para participar nas aulas todas.

84,3%

12,1%

3,4%

Tive motivação para participar nas aulas de
código.

Tabela 2 - Contributos da Academia de Código Júnior na motivação, vontade e
confiança dos alunos
No segundo trimestre, na perspetiva de 88,5% dos alunos, a Academia de Código
Júnior contribuiu, de forma efetiva, para melhorar as aprendizagens nas outras áreas
curriculares. No terceiro trimestre, este valor subiu para 91,38%. Os valores
apresentados corroboram com a opinião das professoras titulares das três turmas do
projeto. Acrescenta-se que estes dados são mais relevantes quando se considera que
dois dos três contextos da intervenção são afetados por uma elevada taxa de
abandono escolar.
Relativamente à confiança na utilização de equipamentos tecnológicos, os
resultados indicam que 86,9% dos alunos sente, no presente, mais confiança na sua
utilização. Este valor é mais expressivo quando comparado com o registado no
primeiro trimestre (67,7%).
Finalmente, no respeitante às expectativas iniciais dos alunos, no final do terceiro
trimestre, 98,3% afirmou que este projeto os superou, e 100% manifestou o seu
interesse em continuar nos próximos períodos.
5. CONCLUSÕES
Apesar de se estar ainda numa fase intermédia da implementação, é possível
constatar que o caráter geral do guião de atividades, elaborado para o projeto
Academia de Código Júnior, permite a sua adaptação às diferentes realidades das três
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escolas envolvidas, assumindo particular relevância o papel dos formadores, do
professor titular e da equipa da UA na planificação das atividades para cada sessão.
Nesta fase, a título de conclusão, foi possível constatar que a maioria dos alunos
prefere a Academia de Código Júnior a outras áreas curriculares e que gostariam de
poder usar atividades de programação nas horas dessas áreas. Em relação às
motivações, vontades e confiança dos alunos, a maioria dos alunos refere sentir mais
vontade de ir à escola, de estar na sala de aula e de participar nas aulas. Nos termos
com maior relação à Academia de Código Júnior, os alunos demonstraram motivação
para participar nas aulas de código e aprender mais sobre programação. A maioria
dos alunos considerou que a Academia de Código Júnior superou as suas
expectativas iniciais para estas aulas, contribuiu para melhorar as suas aprendizagens
em outras áreas curriculares e para aumentar a sua confiança na utilização de
equipamentos tecnológicos.
No futuro, pretende-se validar a adequação do guião, de forma mais consistente,
através da análise das competências desenvolvidas pelos alunos e dos seus
resultados escolares recorrendo-se, entre outros, aos dados fornecidos pelos
instrumentos acima referidos, que dada as características do projeto, serão analisados
pela equipa da Universidade Nova de Lisboa, estimando-se ter os resultados finais no
verão de 2016.
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Resumo:

Este trabalho analisa o potencial da rádio na escola, visando
identificar as contribuições para o processo educativo e para
a formação crítica dos sujeitos. Com as transformações
tecnológicas que a sociedade vem experimentando nas
últimas décadas, a educação continua com seu papel
fundamental na formação de jovens e crianças. No entanto, o
modelo escolar vigente, focado na transmissão de
informações, tem enfrentado inúmeras perturbações que
colocam as tecnologias como catalisadoras de seu
esgotamento. O estudo, com abordagem qualitativa,
desenvolveu-se a partir da implementação da Rádio Escolar
em uma escola de Educação Básica, e envolveu estudantes,
professores, gestores e comunidade escolar em atividades
de educação e comunicação por meio da linguagem
radiofônica. Os resultados apontaram que a rádio na escola,
quando utilizada na dimensão de ferramenta pedagógica e
objeto de estudo, configura-se como um importante espaço
de participação dos estudantes na construção de seus
percursos formativos, contribuindo para o desenvolvimento
da formação crítica.

Palavras-chave:

Rádio na escola, mídia-educação, formação crítica.

Abstract:

The purpose of this research is to analyse the potential of
radio in schools and identify its contribution to education and
to the development of critical thinking. Society has been
experiencing technological changes in the past decades, and
still schools maintain their pivotal role in educating children
and teenagers. However, the current standards for education,
where information is merely transmitted, have faced several
obstacles that put digital information and communication
technologies as catalysts for the standards’ demise. This
study, which adopts a qualitative approach, was initiated
after the implementation of a school radio programme in a
basic education school in São José, from the public school
network of Santa Catarina, and involved students, teachers,
managers, and the school community in activities that
promoted education and communication through radio
language. Results have shown that the use of radio in
schools, when seen as a pedagogical tool and an object for
study and observation, creates an important environment
where students are able to participate in the creation of their
own education goals, which guides the development of their
critical thinking.

Keywords:

School radio, media and education, critical thinking.
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1. INTRODUÇÃO
Ao realizarmos a discussão sobre a integração das tecnologias ao currículo
escolar, emergem questões que nos levam a pensar sobre a função da escola na
atualidade. A escola exerce a função primordial de levar aos estudantes cultura, saber
e conhecimento. Ela é muitas vezes a única fonte de aprendizagem formal de uma
comunidade, o que a torna um local de total relevância para o mantimento e acesso à
cultura, assim como a promoção do exercício político.
A escola pública, entendida como um espaço democrático do saber, vem lidando
com dificuldades que superam a relação de ensino-aprendizagem de seus estudantes.
No que diz respeito aos usos das tecnologias no ambiente educativo, o enfrentamento
da utilização de telefones celulares e outros dispositivos móveis é uma batalha que se
trava

contra

um

hábito

cultural

visivelmente

naturalizado

nos

estudantes,

principalmente os adolescentes. Junto da tecnologia vêm a mídia e suas estratégias
de sedução e ocupação do tempo dos estudantes, com procedimentos de influência
que ultrapassam os períodos de ociosidade e ocupam o lugar da escola. A
aprendizagem escolar está diretamente ligada à sensação de bem-estar e
pertencimento ao espaço da escola. Nesse sentido, a missão da escola é criar
ambientes físicos ou virtuais de aprendizagem capazes de fomentar o interesse dos
alunos pelos conteúdos do currículo" (Meira, 2014, p.7).
Não se pode mais negar que a cultura midiática é pervasiva “pois a mídia é, se
nada mais, cotidiana, uma presença constante em nossa vida diária, enquanto ligamos
e desligamos, indo de um espaço, de uma conexão midiática para outro. Do rádio para
o jornal, para o telefone” (Silverstone, 2011, p. 20). E a escola também é atravessada
por ela. As mídias “são, portanto, extremamente importantes na vida das novas
gerações, funcionando como instituições de socialização, uma espécie de ‘escola
paralela’, mais interessante e atrativa que a instituição escolar” (Bévort & Belloni,
2009, pp. 1083-1084). Nesse movimento de mídias que convergem e propiciam uma
cultura de participação, geram-se mobilizações participativas que também reverberam
no cotidiano escolar.
O campo da educação e o da comunicação encontram-se cada vez mais
imbricados e a mídia-educação, conforme apontam Bévort e Belloni (2009), “no plano
epistemológico, por suas características estruturais, [...] se situa na intersecção dos
campos da educação e da comunicação”. Nesse sentido, “a mídia-educação é parte
essencial dos processos de socialização das novas gerações, mas não apenas, pois
deve incluir também populações adultas, numa concepção de educação ao longo da
vida” (Bévort & Belloni, 2009, p.1083).
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Partindo-se de uma proposta de educação para as mídias, surge a iniciativa de
implementação de uma rádio escolar como instrumento didático-pedagógico, a fim de
proporcionar reflexões sobre a forma como os meios de comunicação influenciam
professores, estudantes e comunidade escolar. Nesse sentido, a pergunta que orienta
este trabalho é: a rádio na escola pode se constituir numa ferramenta didáticopedagógica para a formação crítica dos sujeitos? A finalidade deste estudo é analisar
o potencial da rádio na escola, visando identificar as contribuições para o processo
educativo e para a formação crítica dos sujeitos.

1.1 A Rádio na Escola
São inúmeras as possibilidades de utilização de uma rádio no espaço escolar,
entre elas a tríade autoria–oralidade–escrita. A produção de conteúdos vincula-se aos
contextos de participação, em conjunto professores e estudantes, “na busca por uma
temática de seus interesses, revelando uma prática que atenda aos interesses
curriculares e comunitários” (Orofino, 2005, p. 128). Com essa característica de ser
“instrumento de interação sociodiscursiva entre os membros da comunidade escolar”
(Baltar, 2012, pp. 39-40), as rádios escolares tornam-se uma ferramenta de grande
utilidade, principalmente por se destacarem como potencialmente interdisciplinares do
ponto de vista da prática pedagógica.
Implementar uma rádio escolar pode auxiliar no enfrentamento da falta de
conexão entre a escola e as culturas tecnológicas que os estudantes vivenciam
atualmente, pois o modelo de educação praticado na escola parece não estimular os
estudantes a produzir saberes que lhes despertem interesse pelo conhecimento. Na
contramão desse modelo os jovens ocupam papéis de protagonismo cultural por meio
do acesso à internet e do uso das redes sociais. São naturalmente consumidores e
produtores de cultura na internet: poesia, música, vídeos, etc. E, por que a escola não
pode aproveitar essa produção?
A rádio pode concatenar os talentos da escola e unir esforços na produção de
conhecimento por meio do uso das tecnologias a serviço da comunicação. Optamos
por utilizar o formato de podcast, que são arquivos de áudio digital distribuídos sob
demanda e que permite acesso ubíquo e sem limites para a repetição. “O podcasting,
por exemplo, trouxe o formato de rádio de volta, se não a tecnologia, a um meio mais
participativo, que permite a muitos grupos diferentes produzir e circular conteúdo como
o rádio” (Jenkins, Green & Ford, 2014, p. 205). Cientes de que o trabalho com rádio na
escola não representa a solução para os problemas que a escola atual apresenta, mas
configura-se como uma alternativa capaz de mobilizar professores e estudantes em
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torno da comunicação, permitindo que, a partir de um trabalho de mídia-educação, se
reflita sobre a necessidade de mobilizar saberes que ampliem o papel da escola.
Para usufruto de estudantes e professores, mobiliza processos de autoria onde os
conteúdos elaborados e apresentados em formato radiofônico tornam-se conteúdos
para usos em sala de aula que permitam o desenvolvimento de práticas pedagógicas
que identificam aspectos internos da escola e da comunidade. Traz para o convívio da
comunidade assuntos que podem parecer distantes do cotidiano da comunidade
escolar. A visibilidade proporcionada aos que convivem no cotidiano da escola
significa diferentes níveis de participação positiva no processo de formação para o uso
crítico das mídias.
A proposta, como pode ser observado na figura 1, é trazer a rádio escolar no
centro de três círculos que se entrecruzam, gerando uma gama de possibilidades de
articulação entre eles. O círculo à esquerda representa os aspectos relacionados ao
campo da mídia e suas possibilidades de comunicar e informar. O da esquerda o
aspecto de educativo da formação de redes de participação no fazer mídia na escola,
enquanto que o círculo mais abaixo mostra o aspecto de gerar conhecimento a partir
de informações através das redes. Se visualizarmos parte mais externa dos círculos,
encontramos a possibilidade de uma rádio no espaço escolar envolver a relação entre
Conhecimento-Educação-Comunicação. Mais próximo ao processo de fazer rádio
temos a tríade Mídia-Informação-Rede. Também é possível visualizar conceitos em
duplas como a Mídia-Educação, Redes de Conhecimento, Comunicação e informação.
Nesse movimento a rádio na escola tem um grande potencial para a formação crítica
dos sujeitos.
A figura 1, a seguir, ilustra o potencial da rádio no processo educativo.

Figura 1: Intersecção de conceitos propostos pela rádio na escola.
Fonte: Acervo pessoal
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2. METODOLOGIA
Este estudo de caso está fundamentado na pesquisa qualitativa, compreendendo
que esta metodologia tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o
pesquisador como elemento fundamental no processo. Foi realizado em caráter
descritivo, tendo por meta levantar as opiniões, atitudes e crenças (Gil, 2010) dos
participantes e assim atingir os objetivos propostos pela pesquisa. Opta-se, pelos
pressupostos da Mídia Educação apontados por Rivoltella (2009), através da
identidade assumida pelo pesquisador como “mídia-educador” que envolve seus
educandos em “atividades de produção de mídia na didática” e que reivindica
“atividades de educação para as mídias nos programas escolares”, demonstrando e
justificando “a oportunidade e a eficácia da intervenção da Mídia Educação” dentro dos
espaços escolares.
A opção pela perspectiva da mídia-educação se dá porque através de suas
dimensões de “objeto de estudo” e “ferramenta pedagógica” considera-se a integração
entre “educação para as mídias, com as mídias, sobre as mídias e pelas mídias”
(Bévort & Belloni, 2009, p. 1084). O conceito “Objeto de estudo”, é entendido pelas
autoras como “leitura crítica das mensagens midiáticas” e “Ferramenta pedagógica”
como ferramenta de planejamento da educação, visando melhorias nos sistemas
educacionais. À dupla dimensão da mídia-educação acrescenta-se uma “nova
dimensão, que até então aparecia de modo implícito: a apropriação das mídias como
meios ou ferramentas de expressão e participação, acessíveis a qualquer cidadão
jovem ou adulto” (Idem, Ibid., p. 1098).
Como instrumento de pesquisa, utilizamos 4 entrevistas individuais e 3 encontros
de grupo focal, com os jovens participantes da rádio (emissores das mensagens e das
ações), que se realizou através de reunião de avaliação do projeto e também com uma
turma do 3o ano do Ensino Médio que apresentava as características necessárias para
tal finalidade – era uma turma pequena, com 14 estudantes matriculados até a data da
realização das ações. Os dados foram gravados em áudio e posteriormente transcritos
e categorizados de acordo com os objetivos do trabalho de investigação. Neste estudo
serão apresentados os dados sobre os sentidos atribuídos ao uso da rádio na escola.
Utilizamos, ainda o diário do pesquisador.

2.1 Contexto da Pesquisa
A pesquisa foi realizada numa escola de ensino básico, localizada no centro do
município de São José, Santa Catarina, Brasil. É uma das escolas mais tradicionais da
cidade, iniciou o ano letivo de 2014 com 683 alunos matriculados, no Ensino
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Fundamental e Médio, nos períodos matutino e vespertino. Contou com 50
profissionais da educação, sendo 25 efetivos e 25 em Admitidos em Caráter
Temporário (ACT).
Para iniciar o projeto da Rádio na Escola, optou-se como ação estratégica adesão espontânea ao projeto. Não foram selecionados estudantes por turma, ou
escolhidos por mérito. A intenção foi lançar a proposta para professores e estudantes
e esperar a resposta daqueles interessados em atuar na rádio.
Como provocação no espaço escolar, apropriando-se do conceito de intervenção
urbana (termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às
intervenções visuais realizadas em espaços públicos) com stickers (adesivos) de
imagens disponíveis na internet que faziam referência ao objeto rádio, foram colados
nas paredes dos locais de circulação dos estudantes para que a conversa sobre o
projeto acontecesse. A partir dessas ações as adesões foram acontecendo aos
poucos e os estudantes assumiram o protagonismo do projeto, em parceria com o
professor.
3. NO AR A RÁDIO TOLENTINO
O processo de aprendizagem instrumental para uso do software de edição de
áudio se deu de maneira intuitiva, a partir de uma breve demonstração do professorpesquisador sobre os principais recursos para a edição e de buscas na internet,
realizadas de maneira autônoma, a fim de encontrar soluções para as situações que
surgiam. Um dos estudantes relatou:
E1: “Eu peguei um pouco contigo. Daí peguei lá na página onde eu baixei o
software e também fui vendo alguns vídeos que tem no YouTube, tutoriais de
uso do software e isso me ajudou a usar ele, a conseguir desenvolver os áudios
no software”. (Entrevista – 18 Ago. 2015)

O uso crítico da ferramenta se deu por meio de debates para elaboração do plano
piloto, com diálogos sobre o papel da mídia na sociedade, a responsabilidade ética em
torno dos conteúdos discutidos e a forma como os estudantes identificavam as ações
de rádio. A partir da experiência de uso do software, foi possível detectar que o uso
crítico dos meios, pressuposto pelos conceitos de mídia-educação (Belloni, 2009;
Bévort & Belloni, 2009; Lapa & Belloni, 2012), em que o fazer mídia na escola
desenvolve a capacidade de entender os meandros da mídia e os processos pelos
quais se pode manipular os conteúdos apresentados nos meios de comunicação, ficou
mais acessível aos estudantes.
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Uma das estudantes participantes do projeto relatou que o conceito mais
relevante que ela conseguiu apreender e desenvolver diz respeito às possibilidades e
facilidades de manipulação dos conteúdos exibidos:
E2: Eu achei legal por que [sic] a gente conseguiu perceber o poder que a mídia
exerce, entendeu? Como a gente conseguiria manipular se a gente tivesse esse
intuito, como é fácil, é muito fácil! A gente fazia as perguntas e eu poderia, [...] eu
vi várias situações em que eu poderia muito bem falar de um jeito que a pessoa
iria concordar [...]. (Entrevista – 12 ago. 2015)

Quando de posse dos recursos digitais de edição de áudio, por meio do Audacity,
ainda foi possível perceber que na edição dos áudios outras dimensões de indução de
determinados conceitos poderiam ser realizadas. Diante das perguntas feitas pelos
entrevistadores da rádio, os respondentes necessitavam de um tempo para pensar as
respostas que seriam dadas. Porém, como havia a necessidade de adequar o tempo
dos áudios apresentados ao período de 15 minutos - tempo do recreio dos estudantes
- foi necessário realizar edições que reduzissem as pausas nas falas dos
entrevistados. O resultado dessa edição gerou uma representação de que os
entrevistados possuíam raciocínio rápido diante das perguntas:
E2: É o Audacity, a gente conseguia montar tudo, juntar, e as pessoas tinham
raciocínio super rápido na hora de responder... e isso não é verdade! Por que foi
difícil, as pessoas tinham vergonha, por que realmente inibe, esse negócio do
gravador e tal ... e eu aprendi isso, que, dá pra manipular muito bem e a gente
tem que ficar esperto nessa questão [sic]. (Entrevista – 12 ago. 2015)

Além dessa possibilidade de editar as gravações realizadas, os aspectos de
manipulação de conteúdo também foram percebidos por meio da disputa de ideias
durante as entrevistas realizadas para a formação dos episódios. Numa das situações
relatadas, a estudante perguntou para um colega sua opinião sobre a existência da
rádio na escola. Diante da resposta negativa, buscou questioná-lo para tornar a
resposta positiva. Ainda, percebeu que após conseguir mudar a opinião de seu colega
existia a possibilidade de editar a gravação de forma que apenas a resposta positiva
fosse para publicação. Ao levar essa situação para a reunião do grupo decidiu-se pela
não utilização da entrevista, o que fez emergirem os critérios éticos implícitos no
trabalho desenvolvido, representados por um acordo tácito de que não se recorreria à
manipulação de conteúdo. Sobre essa situação ela comentou:
E2: Eu fiz a pergunta... ah: “o que que você acha de ter uma rádio no colégio”?
Ele falou assim: eu acho uma merda isso! E eu assim... como assim, tu acha
uma merda [sic] se tu nunca viu um programa da rádio, tu nunca teve um contato
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com isso? Daí ele parou, pensou e falou assim: “ah é verdade”! Daí eu consegui,
... ele falou assim, “pensando bem seria bem interessante”. Eu poderia muito
bem cortar aquela parte que ele falou mal e botar que seria muito interessante e
eu achei isso. Pô! Tem como... daí eu fiquei pensando, quantas pessoas
trabalham com publicidade, em jornal e essas coisas, devem ter feito isso, sabe,
em algum momento. É fácil! (Entrevista – 12 ago. 2015)

A partir dessa situação narrada e ilustrada pela fala da entrevistada, percebe-se
que a dimensão ética é um determinante no trabalho de rádio como prática educativa,
como aponta Paulo Freire (2011), que precisa desenvolver-se como crítica
permanente aos tentadores desvios éticos que se apresentam cotidianamente.
No áudio de abertura, denominado “Protótipo 1”, que foi ao ar no dia 04/04/2014,
os estudantes elaboraram o material compondo uma espécie de modelo, discutido e
desenvolvido através das reuniões de planejamento das ações, que pode ser
identificado nos áudios que sucederam esse primeiro trabalho. O formato foi composto
por: 1) jingle de abertura; 2) apresentação dos participantes; 3) resumo do conteúdo
do áudio; 4) série de entrevistas; 5) música; 6) entrevista longa, 7) encerramento; 8)
música. Seus objetivos com a rádio e a forma com que eles utilizariam o recurso foram
apresentados considerando-se uma dimensão participativa proporcionada pelas
tecnologias digitais da seguinte forma:
“[...] nosso objetivo com a rádio esse ano é fazer com que os alunos tenham uma
forma facilitada de saber as novidades do mundo dos estudantes, como por
exemplo, saber de livros, e sempre que nós tivermos um bom livro pro vestibular
ou coisa do tipo nós vamos manter vocês informados. [...] a nossa rádio vai ser a
voz dos alunos e nós não atuaremos só por aqui, na rádio, mas também na
internet, nas nossas redes sociais e também vamos estar em contato com todo
mundo pelos corredores e a gente espera que vocês curtam essa nossa ideia”.
(Voz dos Estudantes – Protótipo 1, Rádio Tolentino, 04 Abr. 2014)

A partir desse movimento gerado pela elaboração do primeiro protótipo, os
estudantes criaram espaços nas redes sociais que serviram de divulgação do trabalho
realizado. Assim, surgiu uma página na rede social Facebook.
O Projeto Rádio no espaço escolar é uma prática de uso de mídia na escola e
pela escola, fundamentada nos conceitos de mídia-educação, que visa, através
da integração entre as tecnologias digitais de informação e comunicação,
introduzir no ambiente da escola situações formais e informais de aprendizagem,
levando crianças e adolescentes a construírem suas cidadanias através da
reflexão crítica sobre a mídia, bem como desenvolver ajuda mútua e o espírito de
coletividade. (Descrição da página na rede social – Acesso em 23 ago. 2015)

No movimento de criação dos espaços virtuais da rádio, os participantes do
projeto optaram por nomeá-lo Rádio Tolentino (RT), em razão do nome da escola. No
420

processo mais interessante dessa etapa os estudantes exercitarem a autonomia para
realizar a divulgação do material radiofônico elaborado por eles. Para o
armazenamento e execução dos áudios, o recurso de podcasting confirmou-se como
um facilitador para utilização em múltiplos ambientes (Carvalho & Aguiar, 2010).
Os estudantes, quando questionados sobre quais atividades poderiam ser
produzidas pelo grupo, trouxeram referências de programas famosos da grande mídia,
com uma ideia inicial que pretendia repetir os programas de rádio de cunho
humorístico, esportivo ou jornalístico. A ausência de outras referências de mídia
conduziu os estudantes a pensar nos produtos da grande mídia, que é inescapável e
“parte da textura geral da experiência” cotidiana (Silverstone, 2011). Durante todas as
etapas da pesquisa, a referência primeira partia de programas, mais como reprodução
dos produtos já consagrados pelas grandes empresas de comunicação do que como
criação de conteúdos e peças sonoras que possibilitassem alternativas ao que já
existe. Essa identificação provém da concepção de que nas tecnologias digitais
consumidores e produtores estão interligados. Henry Jenkins (2009, p. 30) destaca
que a convergência não se dá nos aparelhos tecnológicos, mas “dentro dos cérebros
de consumidores individuais e suas interações sociais com os outros”.
E1: ...e infelizmente o programa de hoje está acabando, mas, como todo mundo
já sabe, semana que vem tem mais… (Rádio Tolentino – Protótipo 2, 11 abr.
2014)
E4: ...ao longo dos programas que apresentamos aqui na Rádio Tolentino, nós
entrevistamos vários professores e alunos… (Rádio Tolentino – Protótipo 4, 25
abr. 2014)
E11: acho que tinha que ter uma rádio igual já teve na Malhação, com música e
tal… com notícias. (Grupo Focal, 25 jun. 2015)
E14: Deveria dar notícias como a entrega de boletins, dias de prova. Tipo, meu
pai ouve o rádio pra saber se tem acidente na rua. (Grupo Focal, 25 jun. 2015)
E16: A gente já sabe quem ganhou na “TriMania” pela rádio (Grupo Focal, 25
Jun. 2015)
E9: Tinha que ter igual ao “Discorama”, da Atlântida, ou igual ao “Pretinho
Básico”, fazer coisas engraçadas pra chamar a atenção. (Grupo Focal, 25 jun.
2015)

Assim que os protótipos passaram a ser executados no recreio, os professores
identificaram a rádio como uma ferramenta de realização de propagandas sobre
situações que eles consideravam positivas aos estudantes. Em diferentes momentos
da implementação do projeto, as referências aos programas consagrados das grandes
emissoras surgiam como necessidade de busca por aceitação e agradabilidade do
coletivo pela imitação.
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Como alternativa, buscou-se o uso de outra palavra que substituísse as
referências aos “programas” de rádio, na tentativa de mudar o significado e o resultado
das produções da web rádio. Propôs-se ao grupo que pensasse uma palavra que
gerasse um novo significado para as ações da Rádio Tolentino. Aqui foi possível
identificar a característica do pesquisador como sujeito que é parte da pesquisa e
ocupa lugar singular para discutir com um “excedente de visão” questões da
problemática e da teoria do trabalho desenvolvido (Cerny, 2009). A busca estava em
encontrar uma palavra que trouxesse um novo significado para o que estávamos
criando e que esse novo significado gerasse novas ações comunicativas, com objetivo
de fazer emergir um uso crítico, focado na construção de conhecimento.
Encontrou-se na palavra performance a possibilidade de abertura para a criação
de novas formas de elaboração de conteúdo. Conforme aponta Rancière (2012, p. 8)
performance é uma palavra que inclui “todas as formas de espetáculo”. A construção
desse novo significado para o material apresentado pela rádio eliminou a busca por
referenciais exteriores, o que possibilitou a abertura para a criação de outras ações de
comunicação, emancipando o pensamento dos produtos da mídia corporativa.
A proposta foi conceituada como possibilidade de permitir que expressões,
palavras e ideias dos estudantes fossem o elemento principal do trabalho, com
conteúdos produzidos na perspectiva dos sujeitos envolvidos no projeto. O conceito
emancipou os jovens para não se apresentarem a partir de referências estabelecidas
por locutores ou repórteres dos grandes meios de comunicação, mas a partir da
percepção de que “toda ação é comunicação” e que “a performance quase sempre
implica idealização” de espaços públicos e privados, “os quais criam tanto o social
como o individual e permitem ao performer não só apresentar-se para o outro, mas
revelar-se a si mesmo – um ato essencialmente reflexivo” (Silverstone, 2011, pp. 132133). Os jovens puderam se apresentar como eles são, tomando suas identidades
para si e assumindo suas características pessoais de forma positiva, com suas vozes
representando suas potências e suas qualidades, que a cultura escolar trata de
normatizar e padronizar em regras de conduta e uniformizações que anulam as
identidades e as expressões. Como assevera Martín-Barbero (2014, p. 26) “a cultura
escolar prolonga a cultura do silêncio”.
Assim, abriram-se os canais da Rádio Tolentino para conteúdos que expressaram
as ideias dos jovens sobre alguns dos procedimentos escolares: debates sobre
avaliação escolar, percepções sobre as agitações políticas, etc.
Também apareceram os estudantes que desenvolviam trabalhos de composição e
interpretação musical, participação das crianças em processo de alfabetização com
leituras de textos e contações de histórias. A Rádio Tolentino contou, ainda com a
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participação de mães de estudantes na produção de conteúdos radiofônicos
juntamente com seus filhos. Em dois momentos essa participação aconteceu: no
Protótipo 4 e na Performance 12.
No Protótipo 4, a mãe de um dos estudantes, formada em jornalismo, entrou em
contato conosco para informar que realizaria uma entrevista com um rapper brasileiro
popular entre os jovens, que estava de passagem pela cidade. Sugerimos que ela
perguntasse ao rapper sobre a ideia de usufruir de uma rádio na escola. A resposta do
rapper, que possui experiência com rádios comunitárias, foi mais um reforço na busca
pela palavra que significasse uma emancipação aos produtos radiofônicos elaborados
pela grande mídia.
Jornalista: Qual a importância das mídias comunitárias e as locais para a
educação? Uma rádio criada numa escola por alunos e professores, como uma
rádio que a gente tem numa escola aqui da região, que é a Rádio Tolentino...
você acha que isso gera uma reflexão sobre o cotidiano, mais do que a mídia
convencional? Rapper: Depende. Às vezes tem rádio comunitária que é mais
comercial que a rádio convencional, às vezes tem rádio comunitária que só tá
baseada dentro da comunidade mas não atende aos anseios da comunidade.
Toca a mesma música que toca na rádio Jovem Pan, toca o mesmo tipo de
programação, então não agrega muito. Agora, quando tem o propósito de ser, de
verdade, uma alternativa à mídia convencional, eu acho que é de grande valia...
(Rádio Tolentino – Protótipo 4, 25 abr. 2014)

Havia toda uma construção cultural, naturalizada, de atuação de uma rádio.
Desde a identificação dos estudantes aos programas da grande mídia, passando pelos
processos de divulgação e propaganda de rotinas escolares solicitadas pelos
professores, caracterizando um uso instrumental do veículo, pautado apenas na
repetição e reprodução das mesmas representações de rádio convencional. A partir
dessa observação e reflexão sobre o risco da Rádio Tolentino tornar-se um projeto
objetificado na reprodução, se vazia de crítica e pouca criativa, a provocação gerada
pelo rapper reforçou a busca por outros referenciais de mídia. A rádio na/da escola
representa uma ferramenta produtora de conhecimento que mobiliza os estudantes a
se reconhecer como autores de seus percursos formativos, gerando a emancipação
dos jovens.
O segundo momento em que uma mãe apareceu como produtora de material foi
na Performance 12. Uma estudante do Ensino Fundamental I, em processo de
alfabetização, estava praticando leitura da fábula “A cigarra e a formiga”. Sua mãe,
percebendo o interesse da filha na fábula e na rádio, foi até a escola no dia de entrega
de boletins e me informou que estava desenvolvendo fantoches para fazer a contação
da história. Sugeri que ela gravasse a contação em áudio para publicação em nosso
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podcast. O resultado dessa ação gerou um material didático que hoje está disponível
para audições e novos trabalhos pedagógicos para professores que desejarem
trabalhar com a fábula em questão.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No desenvolvimento da Rádio Tolentino, foi possível colocar nas mãos dos
estudantes as tecnologias que serviram para a produção de diferentes saberes, a
partir da exploração do espaço da escola como local de pesquisa, colocando os
sujeitos como figuras potencialmente capazes de produzir conhecimento de maneira
crítica e autônoma. A participação das mães dos estudantes demonstrou que os
envolvimentos da comunidade escolar com ações positivas são facilitados por uma
RE. Caberia aos professores contribuir com esse movimento de participação.
Mesmo com o esgotamento do principal modelo escolar praticado pelas
instituições, a importância da escola para a sociedade é cada vez maior,
principalmente se considerarmos as contribuições dos pressupostos da mídiaeducação e a necessidade de reflexão sobre o papel das TDIC no cotidiano dos
estudantes. O que se deseja é fortalecer a escola a partir de novos olhares sobre suas
práticas, considerando o uso das tecnologias como ferramentas pedagógicas que
possibilitam usos críticos para a formação dos sujeitos. A rádio na escola, realizada
pela própria escola, caracterizou-se como elemento que possibilita a intervenção direta
de todos os sujeitos no currículo e um potencial recurso na formação crítica para as
mídias.
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Resumo:

A nossa pergunta de investigação é a seguinte: existem
diferenças na aquisição de conhecimento e motivação entre
alunos que desenham jogos educativos e alunos que jogam
jogos educativos? O nosso artigo descreve um estudo piloto
centrado no ensino-aprendizagem de frações com alunos do
primeiro ciclo, utilizando duas estratégias pedagógicas
diferentes,
instrutivista
versus
construcionista,
com
videojogos como ferramentas de ensino, num ambiente de
aprendizagem informal. Os resultados obtidos sugerem que
uma abordagem construcionista poderá ter um maior impacto
tanto nos conhecimentos como na motivação.

Palavras-chave:

Jogos educativos, Construcionismo, Instrutivismo, frações,
primeiro ciclo, videojogos.

Abstract:

Our research question is the following: are there any
differences in knowledge acquisition and motivation between
students that design educational games and students that
play educational games? Our paper describes a pilot study
focusing on teaching fractions to elementary students using
two different pedagogical strategies, instructivist versus
constructionist, with videogames as instruction tools, in an
informal learning environment. Our results suggest that a
constructionist approach might have a greater impact both on
knowledge and motivation.

Keywords:

Educational games, Construcionism, Instrutivism, fractions,
primary education, video games.

1. INTRODUÇÃO
Existem duas linhas de investigação principais que estudam os efeitos que os
jogos educativos têm na aquisição de conhecimento e na motivação: a primeira focase em estratégias pedagógicas instrutivistas nas quais os alunos assumem o papel de
jogadores, a segunda centra-se em estratégias pedagógicas construcionistas nas
quais os alunos assumem o papel de criadores de jogos (Kafai, 2006; Baytak & Land,
2010). Existem ainda poucos estudos que comparem estas duas estratégias
pedagógicas (van der Meijden, & Denessen, 2011; Yang & Chang, 2013), mas os
resultados indicam que a abordagem construcionista (colocar alunos no papel de
construtores de jogos) poderá ter maiores benefícios. A nossa pergunta de
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investigação é precisamente a seguinte: existem diferenças na aquisição de
conhecimento e motivação entre alunos que desenham jogos educativos e alunos que
jogam jogos educativos?
Estamos particularmente interessados em estudar esta questão com alunos em
risco de insucesso escolar uma vez que se trata de uma problemática que remete para
a necessidade de novas estratégias pedagógicas para motivar e ensinar alunos em
contextos de risco e envolvê-los com o seu processo de aprendizagem (Abrantes et
al., 2011; Canário, 2004).
2. METODOLOGIA
Num estudo misto concorrente, integrámos os métodos quasi-experimental,
inquérito e estudo de caso e desenvolvemos um estudo piloto com alunos do primeiro
ciclo do ensino básico do bairro social do Zambujal (Lisboa, Alfragide). O programa
incidiu sobre a matéria de frações da disciplina de Matemática, com uma amostra de
dois grupos de cinco alunos cada, e teve a duração de cinco sessões semanais (uma
sessão por grupo, por semana) de cerca de uma hora cada. Foram criados cinco
videojogos sobre frações, para os alunos utilizarem durante as sessões, com o mesmo
software que serviu para introduzir os alunos à autoria de jogos educativos,
BlockStudio (Center for Game Science, 2015).
Os instrumentos de análise utilizados consistiram em: a) teste escrito de
conhecimentos e de motivação pré-intervenção; b) observações e notas de campo do
investigador durante as sessões; c) artefactos criados pelos alunos (em papel e no
software); d) teste escrito de conhecimentos e de motivação pós-intervenção; e)
avaliação final das sessões feita pelos alunos participantes. Os dados quantitativos
foram tratados com recurso ao Microsoft® Excel® 2013 (15.0.4797.1003); os dados
qualitativos

serviram

para

contextualizar

e

triangular

a

informação

obtida

quantitativamente.
3. RESULTADOS
3.1

Jogos criados pelos investigadores
Para aproximar os jogos que os participantes jogariam daqueles que poderiam

criar ou modificar, utilizámos o mesmo software, BlockStudio, para desenvolver cinco
videojogos com base nos objetivos de aprendizagem mais relevantes e nas
dificuldades mais significativas sentidas pelos participantes (detetadas durante a
primeira sessão). A Figura 8 mostra dois dos jogos criados pelos investigadores.
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Figura 8 – Exemplo de jogos desenvolvidos pelos investigadores.

A partir das notas de campo, fichas de trabalho e testes de conhecimento
concluímos que os jogos criados foram úteis tanto para a aprendizagem dos conceitos
pretendidos como para que os alunos tomassem maior consciência das suas
dificuldades.

3.2

Jogos criados pelos alunos
Devido a constrangimentos de tempo e às dificuldades dos alunos com o

conteúdo, não foi possível a criação de um jogo de raiz, optando-se assim pela
modificação de um dos jogos criados pelos investigadores, o jogo “Pinta a Fração”. A
Figura 9 documenta o processo.

Figura 9 – Processo de modificação de jogos pelos alunos.

Os alunos gostaram de modificar o jogo de acordo com as suas preferências e
mostraram interesse em criar alterações adicionais às propostas inicialmente pelos
investigadores.
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3.3

Conhecimento
Para os testes de conhecimento e motivação apenas foram incluídas quatro

crianças em cada grupo uma vez que duas delas faltaram à última sessão. De uma
forma geral, verificou-se um aumento dos conhecimentos (Figura 10), o que é
congruente com as observações feitas durante as sessões, as fichas de trabalho
completadas e as questões e respostas dadas pelos participantes.

Figura 10 – Classificação inicial versus final no teste de conhecimentos (cada ponto no gráfico
representa um participante).

Quando comparados os resultados das diferentes estratégias pedagógicas,
verificou-se

um

maior

aumento

nos

conhecimentos

por

parte

do

“grupo

construcionista”, principalmente no caso de um aluno para o qual a intervenção foi
particularmente positiva. Os resultados dos testes alinham-se com estas observações,
sendo no entanto importante salientar o grande desvio padrão presente no “grupo
construcionista” (Figura 11).

Figura 11 – Variação da classificação, em percentagem, em relação à nota inicial (os valores
46.7 e 76.7 correspondem às médias de cada grupo).
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3.4

Motivação
Apesar de não termos observado diferenças pronunciadas na motivação entre os

dois grupos, os testes de motivação indicam algumas disparidades (Figura 12).

Figura 12 – Resultados dos testes de motivação, variação entre as respostas iniciais e finais,
em percentagem.

O “grupo construcionista”, em média, apresentou um aumento acentuado de
motivação em relação à dimensão gostar de ensinar, aumentou a motivação face a
jogar jogos e aumentou ligeiramente a sua motivação face à criação de jogos,
contrastando com a variação apresentada pelo “grupo instrutivista” nessas dimensões,
que se mostrou negativa. Por outro lado, o “grupo instrutivista”, em média, aumentou a
sua motivação em relação à Matemática e frações, com o “grupo construcionista”
apresentando um ligeiro desvio na direção oposta nestas dimensões.
No final do programa de atividades o “grupo construcionista” fez, em média, uma
avaliação mais positiva das sessões do que o grupo instrucionista.
4. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO
Em qualquer estudo é essencial salientar as suas limitações. Neste caso é
necessário referir que a componente qualitativa é extremamente importante para a
interpretação dos dados já que, apesar de apresentarmos dados quantitativos, a sua
interpretação tem de ser cautelosa devido à reduzida amostra, que constitui a maior
limitação deste estudo piloto. É importante mencionar ainda que podem existir fatores
de confundimento tais como: efeito de teste, o desejo de agradar ao investigador, a
não compreensão das questões ou as diferentes motivações para participar no estudo.
O facto de termos trabalhado com alunos de diferentes anos de escolaridade pode ser
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visto como uma vantagem na dinâmica das sessões mas numa amostra tão reduzida
pode confundir também os resultados.
Devido a constrangimentos de tempo os alunos não tiveram oportunidade de
passar pelo processo de ideação e de criação de um jogo de novo. Nem houve
oportunidade para aprender e explorar a conceção e edição de regras. Será relevante
realizar novos estudos, com mais tempo por sessão ou mais sessões, para abordar
estas questões.
Apesar das suas limitações, este estudo aponta para diferenças na aquisição de
conhecimento e motivação influenciadas pela utilização de estratégias pedagógicas
construcionistas/instrutivistas, diferenças essas que carecem de exploração no futuro
com amostras de maior dimensão. Seria ainda interessante investigar como é que os
efeitos relacionados com a estratégia pedagógica usada interagem com potenciais
efeitos da idade ou do ano de escolaridade dos participantes.
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Resumo:

A pesquisa que descrevemos neste artigo está integrada num projeto
mais amplo de investigação, que teve como principal objetivo, analisar
o papel de um Estúdio de Televisão Digital na produção e dinamização
de Recursos Educativos Digitais, num Agrupamento de Escolas. Para
este artigo, escolhemos a produção de vodcasts, feita por professores
e alunos, e analisamos o seu impacto na aprendizagem dos
estudantes; recolhemos também, as suas opiniões sobre a utilização
destes recursos em sala de aula. Após a utilização dos vodcasts,
aplicámos questionários aos alunos e analisámos os resultados de
fichas de avaliação formativa, para saber se estas práticas trouxeram
mudança e melhoria nos resultados escolares.
Como principais resultados salientamos que os alunos demonstraram
mais interesse pelas aulas em que os vodcasts foram utilizados. Os
resultados obtidos nas fichas formativas foram, em termos estatísticos,
significativamente diferentes, havendo uma melhoria nas suas
avaliações. Estes alunos declararam preferir vodcasts de curta
duração, em que o texto e a imagem se complementam, o que vai ao
encontro de alguns dos Princípios da Teoria Cognitiva da
Aprendizagem Multimédia.

Palavras-chave:

Aprendizagem multimédia,
educativos digitais, vodcasts

Abstract:

The research described in this article is integrated into a broader
research project that aimed to analyses the role of a Digital Television
Studio in the production and promotion of Digital Educational
Resources in a Secondary School. For this article we choose the
production of vodcasts made by teachers and students and we analyze
their impact on student learning; we also collect their opinions on the
use of these classroom resources. After the use of the vodcasts, we
applied questionnaires to students and analyzed the results of formative
assessment tests, to see if these practices have brought change in
educational practices and improve academic achievement.
The main results point out that the students showed more interest in
classes where vodcasts were used. The results obtained in the
formative assessment tests were statistically significant, with an
improvement in their learning. These students expressed a preference
for short vodcasts, where text and image complement each other, which
meets some of the principles of Cognitive Theory of Multimedia
Learning.

Keywords:

Digital television studio, digital educational resources, multimedia
learning, vodcasts

estúdio
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1. INTRODUÇÃO
A multimédia na educação pode facilitar a concretização de diversos objetivos
pedagógicos, uma vez que estas ferramentas podem ser mais atrativas e motivadoras
para os estudantes. Desta forma, e devido aos vários ritmos de aprendizagem dos
alunos, os professores podem atingir e sensibilizar um maior número e proporcionar
diversas formas de compreensão do mesmo assunto. Quando bem usadas, as
tecnologias multimédia ajudam os alunos a ser mais responsáveis pelas suas
aprendizagens e a ampliar as suas capacidades de análise, reflexão, organização e
seleção das informações, disponíveis em diversas fontes.
De acordo com Mayer (2001), durante os últimos 10 anos, a aprendizagem
multimédia surgiu como uma disciplina coerente, com uma base de pesquisa
acumulada, que nunca foi sintetizada e organizada. “A aprendizagem em ambiente
multimédia inclui apresentações para as diversas disciplinas, aulas interativas, jogos e
realidade virtual” (Mayer, 2001, p.32), e pode ser feita a partir de textos, mapas, sons
ou vídeos e apresentada ao utilizador, através de um computador ou de um meio
eletrónico (Mayer, 2005; Vaughan, 2008).
Os conteúdos multimédia podem promover o dinamismo das aulas e ajudar na
compreensão dos temas. O conteúdo pode tornar-se mais atrativo, pois a maioria dos
alunos prefere vídeos curtos, em vez de grandes parágrafos de texto, sobretudo,
quando se trata de compreender um fenómeno como, por exemplo, o sistema
circulatório, e não a análise de um texto ficcional.
A integração deste tipo de recursos educativos digitais nos métodos de ensino e
aprendizagem constitui um passo significativo para a mudança neste domínio
(Ramos, Teodoro e Ferreira, 2011). No século XXI, para que a educação seja voltada
para o futuro, tem que promover o uso das tecnologias e fazer com que estas sejam
reconhecidas como indispensáveis, uma vez que atualmente, para além dos
computadores e da Internet, existe um conjunto cada vez mais vasto de tecnologias de
pequena escala: portáteis, tablets, netbooks, telemóveis, iPads, iPods e iPhones, além
de dispositivos de reconhecimento e ativação por voz, televisão móvel, etc. (Ramos,
2008).
A integração de recursos digitais nos métodos de ensino e aprendizagem permite
criar novos cenários educativos. Vários estudos comprovam que o vídeo é
considerado uma nova ferramenta de apoio ao ensino, como forma de aumentar a
motivação dos alunos nas diversas disciplinas, e que tem um efeito positivo sobre a
perceção dos alunos a respeito de uma melhor compreensão de conceitos complexos.
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Estes são uma forma fácil e eficaz para melhorar e completar o conhecimento,
proporcionando uma visão prática dos conceitos explicados em sala de aula (Bravo,
Enache, Fernandez, e Simo, 2010).
Quando estes recursos são produzidos pelos alunos sob a supervisão do
professor, podem fortalecer a relação professor-aluno, estimular a motivação para
aprender e mudar as atitudes dos alunos face à aprendizagem escolar,
nomeadamente, a autonomia, a colaboração e a partilha (Monteiro & Miranda, 2014).
2. O VÍDEO COMO PRINCIPAL ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
A utilização do vídeo na sala de aula pode promover: i) aprendizagens cognitivas,
desenvolvendo

conhecimentos

e

competências;

ii)

aprendizagens

afetivas,

despertando o interesse, a motivação e as atitudes dos alunos para o saber e a
tecnologia (Frydenberg, 2006; Monteiro & Miranda, 2014; Pintrich, 2004). O professor
pode organizar as suas aulas de modo a que sejam os seus alunos a produzir vídeos.
A utilização do vídeo como ferramenta didática na educação é uma oportunidade,
quer para os alunos, quer para os professores, interagirem e adquirirem
conhecimentos. O acesso a este recurso digital auxilia a sua participação em projetos
individuais e de grupo, facilita a colaboração e a troca de ideias (Cinelli, 2003), pelo
facto do utilizador poder manuseá-lo e manipulá-lo, consoante os objetivos que
pretende alcançar. Pode ser editado e alterado, cortado, reagrupado, legendado ou
dobrado noutra língua. Este recurso serve de veículo da informação, para ilustrar
experiências e conceitos, para motivar os alunos, uma vez que possibilita o
desenvolvimento do trabalho educativo, impossível de realizar apenas com a escrita,
ou a imagem estática.
Existem formas diferentes de aprendizagem e diversas maneiras de aplicar o
vídeo em contexto educativo.

2.1 Aprendizagem multimédia e métodos educacionais
Os métodos educacionais eficazes têm em consideração sete processos que
Richard Clarks e Champ Lyons descreveram: (i) Atenção aos aspetos importantes da
instrução; (ii) Ativação dos conhecimentos prévios relevantes na memória de longo
prazo; (iii) Gestão da carga cognitiva; (iv) Integração dos novos conteúdos em si
mesmos e com os conhecimentos prévios ativados, dando origem à codificação de
novas competências da memória de longo prazo; (v) Recuperação posterior de novos
conhecimentos e competências, quando forem necessários; (vi) Monitorização e
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gestão desses processos, através da metacognição; (vi) Motivação para iniciar e
persistir num episódio de aprendizagem (2011).
Contudo, se forem ignorados ou interrompidos mais do que um dos processos
anteriormente mencionados, a utilização destes métodos pode traduzir-se num
resultado negativo. Segundo Ruth Clark (2009), não existe um método educacional
que seja eficaz para todos os aprendizes. A autora refere três fatores determinantes
da eficácia da aprendizagem: (i) cada aprendiz é único e apresenta um conhecimento
prévio diferente; (ii) devido aos conteúdos que são apresentados, por nunca estarem
incluídos todos os conteúdos necessários para todos os aprendizes, de forma a
interagirem uns com os outros integralmente; e (iii) porque o método educacional irá
interagir com os primeiro e segundo fatores apresentados.
Segundo Richard Mayer (2001), existem vários princípios metodológicos na
aprendizagem multimédia que demonstram que a associação de palavras a imagens
melhora a aprendizagem, por parte dos alunos. As palavras são importantes na
educação, mas os modos verbais de instrução parecem basear-se numa perceção
errada do modo com os alunos aprendem.
Por exemplo, o princípio da modalidade propõe que uma imagem ou um gráfico sejam
apresentados ao aluno, juntamente com um texto narrado, uma vez que este poderá
aprender com maior facilidade através de uma narração em áudio dos elementos
visuais apresentados em imagens fixas ou em movimento (Mayer, 2001, Chandler &
Sweller, 1991). Este princípio aplica-se a situações de aprendizagem em que existe
um excesso de carga cognitiva, devido à utilização do mesmo canal. Por exemplo,
uma imagem acompanhada de texto escrito e narrado, em simultâneo, para explicar
um determinado conceito, o que sobrecarrega o canal visual (Sweller, van Merrienboer
e Paas, 1998).
Os conteúdos multimédia devem ser cuidadosamente selecionados e usados
adequadamente, ou seja, adaptados ao currículo, à idade dos alunos e integrados no
tema da aula (Ribeiro, 2012).
3. METODOLOGIA
3.1 Contexto da investigação
A escola, onde se realizou a investigação, pertence a um agrupamento do
Alentejo Central. É uma escola do ensino secundário, com cerca de 63 professores e
contém, no ensino básico, seis turmas do ensino regular e duas turmas de cursos
vocacionais de Tecnologias Interativas. Ao nível do ensino secundário, possui nove
turmas de cursos Científico-Humanísticos, Línguas e Humanidades, Ciências e
Tecnologias e Socioeconómicas, e 11 turmas de Cursos Profissionais, que perfazem
435

um total de 611 alunos. A escola mostrou ter uma grande atividade do ponto de vista
extracurricular, visível através do conjunto vasto de projetos nas diferentes áreas de
ensino, entre elas um Clube de Televisão Digital.

3.1.1 Opções metodológicas
A pesquisa que desenvolvemos foca-se num processo relativo a uma intervenção,
tendo por base a Design Based Reseach (DBR). Nela foi desenvolvido um processo
formativo com o objetivo de que fossem os professores, em conjunto com alguns
alunos, os criadores dos vodcasts; depois estes recursos foram apresentados em sala
de aula, de forma a perceber o seu impacto na aprendizagem dos estudantes.
Seguimos uma abordagem holística, de uma forma integral e significativa, ligada ao
ensino e à aprendizagem num determinado contexto educativo e em ambiente real
(Salamon & Clark, citado por Coutinho & Chaves, 2001), com o objetivo de analisar os
problemas de colaboração com os participantes e a integração de conhecimentos, de
forma a encontrar soluções aceitáveis para esses problemas.
Escolhemos os três vodcasts produzidos pelos professores e alunos da escola
durante a ação de formação, “Conceção e desenvolvimento de vídeos educativos
digitais”, com melhor avaliação global, que foram: “A Luz: Brincar com as cores como
Newton”, “A Multiculturalidade” e “Los Tiempos de Pasado – Pretérito Indefinido”, para
serem estudados.

3.1.2 Procedimento e participantes
Num primeiro momento, prévio à utilização de cada vodcast, os alunos realizaram,
na sala de aula, uma ficha formativa, sobre os conteúdos lecionados nessa aula, e que
seriam apresentados nos diferentes vodcasts. Na aula seguinte à realização desta
ficha, os professores utilizaram os vodcasts, procedendo à realização de uma nova
ficha formativa (diferente, mas incidindo sobre os mesmos conteúdos). Depois de os
alunos assistirem aos vodcasts, foi aplicado um questionário. Responderam 64 alunos,
a maioria tinha mais de 16 anos e 20% eram do 9.º ano (Espanhol), 50% do ensino
secundário (Filosofia/Curso de Ciências e Tecnologias) e 30% do ensino profissional
(Física/Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais). Todos os alunos responderam
ao questionário, mas apenas realizaram as fichas formativas 89%. As aulas tiveram
uma duração de 90 minutos, sendo que 15 minutos foram dedicados à visualização do
vídeo, 50 minutos à realização da ficha de avaliação formativa e os restantes 25
minutos ao preenchimento do questionário.
Os professores avaliaram as fichas realizadas, numa escala de zero a vinte
valores, para os alunos do ensino secundário e de zero a cem porcento, para os
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alunos do ensino básico. Embora esta avaliação tenha um caráter eminentemente
formativo, houve a necessidade de apurar um resultado, através de um controlo
escrito relativamente a cada participante, para que se pudesse refletir acerca das
aprendizagens dos alunos e diagnosticar as dificuldades dos mesmos, após a
apresentação do vodcast. Só foram considerados os resultados dos alunos que
responderam a ambas as fichas, o que faz com que a amostra seja de apenas 89,1%,
em relação ao total de alunos de todas as turmas.
As fichas formativas tinham vários formatos, pois ficaram ao critério de cada
professor e da matéria lecionada. Uma das fichas era composta apenas por questões
de escolha múltipla (disciplina do 9.º ano de Espanhol), outra constou da realização de
dois textos sobre o tema objeto de estudo (disciplina de Filosofia do 11.º ano), e a
outra era composta por perguntas fechadas e abertas, algumas ilustradas com
imagens, sobre o tema lecionado (disciplina de Física do 10.º ano).
O questionário aos alunos (QA) teve como objetivo principal, recolher informação
que permitisse compreender a relação entre o processo formativo e as práticas dos
professores, no que se refere à utilização dos vodcasts produzidos e a opinião dos
alunos face à utilização de vodcasts em sala de aula. O QA integra três secções: (i) A
primeira de «Caracterização dos Alunos» é composta por 4 questões; (ii) A segunda
sobre «O Vídeo como Recurso Educativo» é composta por 12 itens (escala tipo Likert,
com quatro pontos: 1 - Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Concordo; 4 – Concordo
Totalmente); (iii) A terceira sobre «O Vídeo Educativo Digital como Recurso para
Aprender», com 10 itens (escala tipo Likert igual à da secção 2) e um item de escolha
múltipla (item 3.1), onde os alunos podiam selecionar até três das seis opções
presentes. O QA integra ainda, duas questões abertas sobre o vídeo e a sua
importância para a aprendizagem.

3.1.3 Características psicométricas do questionário
Embora com uma amostra reduzida (n=64), determinamos a estrutura fatorial do
questionário, através da AFE (Análise Fatorial Exploratória), a sensibilidade dos itens
(assimetria e curtose) e a sua consistência interna (Alfa de Cronbach).
Todos os itens mostraram uma boa sensibilidade, com valores de assimetria
inferiores a 3 (Sk <3) e de curtose a 7 (Ku <7).
A AFE realizada mostrou que o questionário é multidimensional, pois após várias
análises (a partir das quais, eliminámos 4 itens: 2.6, 2.12, 3.3 e 3.10), emergiram 4
fatores, conforme se pode observar no Quadro 2. Antes, garantimos os pressupostos
da AFE que se mostraram preenchidos (KMO>,70 e p <,001), conforme se pode
observar no Quadro 1.
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Quadro 1
Teste de KMO e Bartlett
Medida

Kaiser-Meyer-Olkin

de

adequação

de

,749

amostragem.
Teste de esfericidade de Aprox. Qui-quadrado
Bartlett

599,957

gl

153

Sig.

,000

Quadro 2
Matriz de componente rotativaa
Componente
1

2

Q_3_2

3

4

,622

Q_3_4

,787

Q_3_5

,737

Q_3_6

,662

Q_3_7

,516

Q_3_8

,939

Q_3_9

,900

Q_3_11

,728

Q_2_1

,785

Q_2_2

,738

Q_2_3

,727

Q_2_4

,766

Q_2_5

,840

Q_2_7
Q_2_8

,511
,785

Q_2_9

,824

Q_2_10

,833

Q_2_11

,881

Os 4 fatores podem ser caracterizados do seguinte modo: Fator 1 – inclui os itens
2.1 a 2.5 e ainda, o item 2.8, num total de 6 itens e que designámos de “Aprender com
e através do vídeo educativo”, que confirma a primeira análise feita, logo é o fator mais
consistente; Fator 2 – incluiu os itens 3.2, 2.7 e ainda, os itens 2.9 a 2.11, num total 5
itens e que chamámos de “Divulgar/disponibilizar os vídeos educativos para poder
aprender melhor”; o Fator 3 – incluiu os itens 3.4 a 3.7 e o item 3.11, num total de 5
itens que designámos de “Tipo de vídeos com que aprendo melhor”; finalmente o Fator
4 – inclui os itens 3.8 e 3.9, num total de 2 itens e que se prende com um tipo de
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vídeos associados a Desenhos Animados, que incluem figuras e personagens
animadas e que, em todas as análises realizadas, se apresentou sempre como um
fator isolado e consistente.
Os testes de consistência interna foram feitos tendo em conta esta estrutura
fatorial. No Quadro 3, apresentamos os valores do Alfa de Cronbach para cada fator.
Como se pode verificar todos apresentam uma boa consistência interna.
Quadro 3
Consistência interna dos itens de cada um dos 4 fatores

Alfa de Cronbach

N de itens

Fator 1

,890

6

Fator 2

,809

5

Fator 3

,802

5

Fator 4

,877

2

Total

18

4. RESULTADOS
As três turmas tinham diferente número de alunos, razão pela qual as fichas
formativas foram preenchidas por 18 alunos de Física, 27 alunos de Filosofia, e
apenas 12 alunos responderam às fichas de Espanhol. Podemos constatar que em
todas as disciplinas houve um aumento da pontuação média obtida. A média de Física
foi a que mais subiu, para 3,42 pontos, o que equivaleu a um aumento de 17,1%; já a
média de Filosofia apenas subiu 0,7 pontos (3,5%). Na turma de 9.ºano, onde a
pontuação varia numa escala entre 0 a 100%, o aumento foi de 11,7 pontos (11,7%).
Na ficha formativa realizada após a visualização do vodcast, nenhum aluno teve nota
negativa a Filosofia, nem a Espanhol. A Física, quatro alunos baixaram a pontuação e
um aluno manteve a mesma pontuação, o que fez com que a maioria tenha obtido
melhor resultado; o valor mínimo passou de 4 para 5 e o valor máximo de 12 para 17.
A Figura 1 oferece uma visão ilustrativa destas mudanças.
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Antes

Depois

Figura 13. Gráficos de dispersão das notas das fichas formativas da disciplina de
Física antes e depois da apresentação do vodcast
Na disciplina de Filosofia, dos 27 alunos, 15 subiram o seu resultado, oito
mantiveram a mesma pontuação e quatro tiveram pontuação inferior. A classificação
máxima manteve-se nos 19 valores, mas a nota mínima subiu dos 11 para os 13
pontos, como se pode observar na Figura 2.
Antes

Depois

Figura 14. Gráficos de dispersão das notas das fichas formativas da disciplina de
Filosofia antes e depois da apresentação do vodcast

Na disciplina de Espanhol, uma disciplina de 9º ano, três alunos mantiveram a
mesma nota, e os restantes nove alunos melhoraram a sua pontuação. A dispersão
das notas pode ser observada na Figura 3.
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Antes

Depois

Figura 15. Gráficos de dispersão das notas das fichas formativas da disciplina de
Espanhol antes e depois da apresentação do vodcast

A análise das classificações obtidas e da estatística descritiva apontam para uma
aparente melhoria dos resultados. No entanto, os resultados da turma de Física
parecem bastante díspares, com quatro alunos a baixarem a sua classificação e
alunos com notas muito baixas a duplicarem a pontuação obtida. Já nas outras duas
turmas os resultados parecem mais consistentes, com variações mais suaves. No
entanto, para podermos afirmar, com segurança, que a utilização dos vodcasts levou a
uma melhoria geral das classificações, aplicámos um teste estatístico, que nos
permitisse verificar se existiam diferenças estatisticamente significativas entre as notas
das fichas pré-vodcast e as notas das fichas pós-vodcast. No nosso caso, nem todas
as variáveis obedeciam a parâmetros de normalidade, pelo que optámos pelo teste de
Wilcoxon. A nossa hipótese nula e hipótese de investigação são: H0: Não há diferença
entre as notas dos alunos na ficha realizada antes do uso do vodcast e as notas da
ficha realizada após a utilização dos vodcasts, ou seja, a soma dos ranks negativos é
igual a soma dos ranks positivos; H1: As notas das fichas formativas são diferentes,
isto é, a soma dos ranks positivos é diferente da soma dos ranks negativos.
Selecionámos como nível de significância α = 0,05, e corremos os dados em SPSS, o
que originou três quadros de outputs: um de estatística descritiva para as seis
variáveis (Quadro 4), outro dos Ranks para os três pares de variáveis (Quadro 5) e,
por último, um de Estatísticas do teste de Wilcoxon (Quadro 6).
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Quadro 4
Estatísticas descritivas para as seis variáveis
Descriptive Statistics
Variável

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Física_antes

18

8,7778

2,43879

4,00

12,00

Filosofia_antes

27

15,4444

2,53185

11,00

19,00

Espanhol_antes

12

67,5000

23,01185

30,00

100,00

Física_depois

18

12,2222

2,90143

5,00

17,00

Filosofia_depois

27

16,1852

1,94218

13,00

19,00

Espanhol_depois

12

79,1667

17,29862

50,00

100,00

Quadro 5
Ranks para os três pares de variáveis
Ranks
N
Física_depois - Física_antes

Negative Ranks
Positive Ranks

Filosofia_depois - Filosofia_antes

Sum of

Rank

Ranks

4a

3,88

15,50

b

10,58

137,50

13

c

Empates

1

Total

18

Negative Ranks

4d

8,75

35,00

e

10,33

155,00

Positive Ranks
Empates
Espanhol_depois - Espanhol_antes

Mean

15

8f

Total

27

Negative Ranks

0g

,00

,00

h

5,00

45,00

Positive Ranks

9

Empates

3i

Total

12

Legenda:
a. Física_depois < física_antes
b. Física_depois > física_antes
c. Física_depois = física_antes
d. Filosofia_depois < filosofia_antes
e. Filosofia_depois > filosofia_antes
f. Filosofia_depois = filosofia_antes
g. Espanhol_depois < espanhol_antes
h. Espanhol_depois > espanhol_antes
i. Espanhol_depois = espanhol_antes
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Como fica evidente pela leitura da legenda do quadro 5, as letras «a» a «i»
indicam o sinal dos respetivos pares, assim, se um aluno teve, por exemplo, uma nota
a Espanhol superior na ficha pós-vodcast, corresponderá a um rank positivo
(espanhol_depois > espanhol_antes). Esta informação, apenas, nos dá uma ideia
geral dos emparelhamentos, pelo que é a estatística do teste, presente no Quadro 6,
que nos vai indicar se existem ou não diferenças significativas entre as médias dos
pares de variáveis.
Quadro 6
Estatísticas do teste de Wilcoxon
Test Statisticsa
física_depois fisica_antes
Z

-2,901

Asymp. Sig. (2-tailed)

b

,004

filosofia_depois -

espanhol_depois -

filosofia_antes

espanhol_antes
b

-2,724b

,014

,006

-2,466

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

A leitura do Quadro 6 indica que podemos rejeitar a hipótese nula nas disciplinas
de Física e Espanhol, pois existem diferenças entre as médias das duas observações,
ou seja, detetam-se diferenças estatisticamente significativas entre as notas prévodcast e as notas pós-vodcast (p-value <,005). O mesmo não se passou com a
disciplina de Filosofia, em que temos que aceitar a hipótese nula.
Apresentamos a seguir os resultados mais expressivos do questionário aplicado
aos alunos (QA), o item que obteve melhor pontuação média (3,47), foi o 2.6. «Gostei
da aula em que o professor usou o vídeo». Os restantes 3 itens pontuados acima de 3
pontos, dizem respeito à divulgação do vodcast em outro espaço que não a sala de
aula: o item 2.10. «Gostaria que o vídeo visionado na aula fosse disponibilizado no
Moodle da escola» (3,38), o item 2.9 «Gostaria que o vídeo visionado na aula fosse
disponibilizado num website público (exemplo: Youtube ou Vimeo)», com média de
3,23, e o item 2.11. «Gostaria que o vídeo visionado na aula fosse disponibilizado na
Página da Escola», com média de 3,22. Assim, os alunos manifestaram-se bastante a
favor da divulgação dos vodcasts. O único item com uma pontuação negativa foi o
2.12 “Participei na realização do vídeo passado na aula”, pois alguns alunos não
participaram.
Na secção III, «O vídeo Educativo Digital como recurso para aprender», o primeiro
item desta secção (Item 3.1 «Num vídeo educativo digital o mais importante são:»)
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diferiu dos restantes itens, uma vez que se tratou de uma questão de resposta
múltipla, onde os alunos podiam selecionar três das seis opções disponíveis: i) Atores,
ii) Efeitos especiais, iii) Imagem e recriação do ambiente, iv) Os Conteúdos a serem
aprendidos, v) A forma de apresentar os conteúdos, e vi) A duração. Atribuímos
pontuação 1 sempre que a opção era selecionada, e pontuação 2 quando a opção não
era selecionada. Assim, obtivemos um valor médio, que variou entre 1 e 2, em que
valores mais próximos de 1 significam que essa opção foi mais vezes escolhida, e
valores mais próximos de 2 significam que a opção foi menos escolhida. O Quadro 7
apresenta os valores obtidos, para o total da população, e para as três turmas
separadamente.
Quadro 7
Pontuações médias das opções de resposta ao item 3.1: «Num vídeo educativo digital
o mais importante são»:
v

M Total

A (N=13)

CT1 (N=32)

PTAV (N=19)

1,14

1,31

1,09

1,11

1,22

1,46

1,16

1,16

1,44

1,46

1,38

1,53

ii) Efeitos especiais

1,70

1,54

1,84

1,58

vi) Duração

1,78

1,85

1,72

1,84

i) Atores

1,80

1,69

1,75

1,95

v)

A

forma

apresentar

de
os

conteúdos
iv) Os Conteúdos a
serem aprendidos
iii) Imagem e recriação
do ambiente

Como se pode observar, as respostas foram bastante semelhantes em todas as
turmas, sendo a opção v) «A forma de apresentar os conteúdos» (1,14), a mais
importante para todas as turmas, seguida da opção iv) «Os Conteúdos a serem
aprendidos» (1,22), e da opção iii) «Imagem e recriação do ambiente» (1,44). Todas
estas opções foram selecionadas por mais de 50% dos alunos. A turma PTAV (Curso
Profissional de Técnico de Audiovisuais) seguiu rigorosamente a mesma ordem de
preferência da população do estudo, já a turma de CT1 (Curso Científico Tecnológico)
coloca em último lugar os efeitos especiais (opção ii), e a turma de A (9.º ano) coloca
em último lugar de preferência, a duração (opção vi).
Na secção III «O Vídeo como Recurso Educativo» existiam 3 grupos de itens,
relativos à duração dos vodcast (itens 3.3, 3.4, e 3.5), tipologia do vodcast (itens 3.2,
3.6, 3.7, 3.8, e 3.9), e autoria do vodcast (item 3.10 e 3.11).
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Relativamente à duração, podemos constatar que o item 3.5. «Prefiro assistir a
vídeos educativos digitais de duração longa (mais de 15 minutos)» foi o que obteve
pior valor de média (2,16), não só dentro do grupo, como dentro de toda a secção, o
que parece indicar que dos 64 alunos, grande parte não gosta de vídeos de longa
duração, preferindo os de curta duração, até 5 minutos.
Em relação à tipologia destacamos, com uma média de 3,48, o item 3.2. «Prefiro
assistir a vídeos educativos digitais onde as imagens e as palavras se completam»
(item melhor pontuado de toda a secção). Observa-se ainda, que os alunos acham
mais importante para a sua aprendizagem, os documentários (Item 3.6, M=2,97), do
que os vídeos com animação, item 3.8 (M=2,41).
Em relação à autoria, grande parte dos alunos considerou que os vodcasts
elaborados por alunos e professores, são os que mais contribuíram para a sua
aprendizagem (Item 3.10, M=3,02).
5. CONCLUSÕES
Podemos concluir pelos resultados obtidos que os vodcasts são bem aceites
pelos estudantes, que os consideram interessantes e importantes. Apesar de
reconhecerem o caráter inovador e dinâmico do seu uso na aprendizagem em sala de
aula, e da sua divulgação digital, um terço dos alunos não os consegue percecionar
enquanto ferramentas de estudo, talvez pelo facto de estarem habituados a um
sistema de memorização centrado na leitura de texto. Os resultados obtidos nas fichas
formativas foram melhores após a visualização dos vodcasts, o que parece indicar que
o seu uso teve efeitos na melhoria da aprendizagem.
A utilização do ETD é bastante potenciadora da produção de vodcasts, e o uso de
ferramentas tecnológicas educativas melhora o rendimento dos alunos. Os dados
resultantes da aplicação dos métodos estatísticos mostraram uma melhoria nas
aprendizagens dos alunos, após a visualização dos vodcasts, independentemente da
disciplina e dos conteúdos lecionados, mantendo os alunos interessados. É importante
aplicar práticas pedagógicas inovadoras, construir e explorar novos RED, que sejam
potenciadores de aprendizagens de qualidade e do sucesso escolar. Contudo, existem
alguns inconvenientes na utilização deste tipo de recursos em contexto educativo, que
tornam a sua integração mais complexa, como é o caso da falta de tempo, de
confiança e de conhecimento nessa temática. Este é um processo gradual de
aperfeiçoamento quer da parte dos professores, quer dos alunos.
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Resumo:

A investigação foi realizada no âmbito do mestrado em
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico.
O estudo foi desenvolvido na Escola Básica da Boa
Esperança de Castelo Branco, ao longo da Prática de Ensino
Supervisionada (PES), com uma turma de 3º ano composta
por 21 alunos. O objetivo da presente investigação é tentar
compreender os potenciais que a utilização do Software
«Pixton»
poderá
trazer
para
o
processo
de
ensino/aprendizagem. Tentou-se perceber se a utilização
deste software educativo é uma boa ferramenta de ensino e
aprendizagem através dos resultados obtidos a partir da
construção da banda desenhada em suporte papel e em
suporte digital no software educativo «Pixton». A questão
fulcral em que se centrou o estudo foi a seguinte: «Poderá a
utilização do computador, na elaboração de uma banda
desenhada digital, criar melhores condições no processo
ensino/aprendizagem na área do no Estudo do Meio?»
Partindo desta questão-problema, os objetivos definidos
foram: promover a utilização das TIC no processo de ensinoaprendizagem no 1ºCEB; explorar o recurso digital «Pixton»
com vista à sua utilização em contexto educativo; criar
melhores condições para o ensino/aprendizagem no 3º ano
do 1ºCEB, no Estudo do Meio, através da utilização do
recurso digital «Pixton»; recolher as opiniões dos alunos e
dos professores relativamente às potencialidades do recurso
digital «Pixton». Por forma a dar resposta à questão central
da investigação e aos objetivos estipulados, foi desenvolvida
uma investigação de natureza qualitativa que recaiu numa
investigação-ação. Assim sendo, foram utilizadas técnicas de
recolha de dados como as observações participantes, notas
de campo, inquéritos por questionário, registos fotográficos e
a entrevista semiestruturada.

Palavras-chave:

TIC, Recursos Educativos Digitais, Prática
Supervisionada, 1ºCiclo do Ensino Básico.

Abstract:

The research was conducted under the master's degree in
Preschool Education and Basic Education. The study was
conducted at the Basic School of Boa Esperança at Castelo
Branco, along the Supervised Teaching Practice (PES) with a
3rd year class that was composed of 21 students. The aim of
this research is to try to understand the potential that the use

de

Ensino
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of the Software 'Pixton "can bring to the teaching / learning
process. He tried to understand whether the use of
educational software is a good teaching tool and learning
through the results obtained from the construction of the
comic on paper and in digital form in the educational software
"Pixton." The key issue that focused the study was: "Can the
use of the computer, in developing a digital comics, create
better conditions in the teaching / learning process in the
area of the Environmental Studies?" From this questionproblem the defined objectives were to promote the use of
ICT in the teaching-learning process in Basic Education;
explore digital resource "Pixton 'with a view to their use in an
educational context; create better conditions for teaching /
learning in the 3rd year of the Basic Education in
Environmental Studies, through the use of digital resource
"Pixton"; gather the views of students and teachers about the
potential of the digital resource "Pixton." In order to address
the central question of research and the stipulated
objectives, a qualitative nature of research that fell in a
research-action it was developed. Thus, data collection
techniques were used as participant observation, field notes,
questionnaire surveys, photographic records and the
semistructured interview.
Keywords:

ICT, Educational Digital Resources, Teaching Practice, Basic
Education.

1. INTRODUÇÃO
Na educação, as TIC tornam-se muito influentes visto que são instrumentos a que
o

professor

recorre

frequentemente,

por

serem

eficazes

no

processo

ensino/aprendizagem e por permitirem uma maior autonomia e enriquecimento dos
conhecimentos a adquirir por parte dos alunos. Ou seja, devido às TIC poderem tornar
um ensino mais eficaz, por terem um caráter lúdico, motivador, inovador e criativo, os
professores aproveitam-nas para lecionarem as suas aulas pois, desta forma, os
alunos poderão aprender melhor e sentirem-se mais motivados para aprender.
Definir software educativo pode ser uma tarefa complexa uma vez que existem
diversas conceções e ainda porque essas conceções têm vindo a sofrer
reformulações. Importa esclarecer que um software educativo não é o mesmo que
software educacional e nem criado a partir deste, como tal, seguem-se algumas
conceções acerca deste tema. Quer isto dizer, que um software educativo é
concebido, de raiz, com uma intenção que visa a sua utilização no processo de
ensino/aprendizagem.
Um software educacional inclui o software educativo e todos os restantes
softwares, desde que estes passem a ter um enquadramento e uma contextualização
pedagógica/didática que passa pela sua utilização devidamente enquadrada com os
objetivos e com os conteúdos. A título de exemplo, o «Pixton» pode ser considerado
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um software educacional dado que o mesmo não foi criado com fins educativos mas,
para a investigação em causa, foi feito o devido enquadramento pedagógico/didático
que veio permitir a sua utilização em contexto educativo. O software «Pixton» não é
considerado um software educativo mas sim um software educacional. Não é um
software educativo porque não foi criado para ser utilizado em contexto educativo
contudo, é um software educacional porque, não foi criado para ser utilizado nas salas
de aula porém, pode ser inserido num contexto educativo na lecionação dos
conteúdos programáticos. Para a realização das atividades destinadas ao estudo
foram elaboradas duas unidades didáticas em que a primeira teve como tema “O ciclo
da água” e a segunda “Os Bichos-da-seda”.
O presente artigo encontra-se estruturado em secções. Será apresentado um
breve enquadramento teórico sobre a importância da utilização das TIC em contexto
educativo, será apresentado o software «Pixton», os respetivos atributos qualitativos e
a sua importância no processo de ensino e de aprendizagem. Na terceira secção será
apresentada a questão-problema e os objetivos que nortearam a investigação, bem
como as opções metodológicas e instrumentos de investigação que se consideraram
adequados. A quarta secção é dedicada ao tratamento e análise dos dados, dos
dados recolhidos através do questionário que foi aplicado aos alunos, das entrevistas
semiestruturadas realizadas aos professores titulares de turma e das opiniões obtidas
no seio das sessões práticas de intervenção realizadas com o «Pixton». Por fim, na
quinta secção será apresentada uma reflexão final relacionada com as principais
conclusões apuradas.
2. AS TIC NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Uma vez que as TIC são uma ferramenta de comunicação, possibilitam a
interação e partilha de informações. Elas representam, ainda, um instrumento de
trabalho bastante valioso para os professores e educadores porque lhes permitem a
realização de projetos, expressarem-se de forma criativa e proporcionarem ainda uma
atitude critica e reflexiva.
Como refere Coutinho (2005) “a teoria construtivista expõe que “ (…) a
aprendizagem é um processo ativo de construir, não adquirir conhecimento e o
objetivo do processo instrutivo é ajudar a essa construção, não transmitir
conhecimento”. (s.p) Ponte (2002) refere que as TIC constituem um ambiente de
aprendizagem, na escola por estas complementarem as aprendizagens dos alunos e o
desenvolvimento de capacidades específicas como por exemplo através de um
software educacional como ferramentas utilizadas sistematicamente.
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Na sequência do exposto, é importante pensar-se nas TIC como uma ferramenta
muito valiosa para o processo de ensino/aprendizagem devido ao seu caráter
pedagógico e não por ser um ´presente’ que se pode dar aos alunos. Na opinião de
Kenski (2008), para exista integração entre a educação e a tecnologia é essencial que
os conhecimentos, atitudes, comportamentos e os hábitos de um grupo sejam
ensinados e aprendidos. O autor quer com isto dizer, que se deve fazer uso da
educação para se ensinar sobre as tecnologias.
As TIC são mais do que um pretexto para que os alunos se comportem e ajam
corretamente tal como os professores pretendem, são promotoras de aprendizagens
significativas para os alunos e, por esse motivo, devem ser encaradas como uma
estratégia valiosa de ensino/aprendizagem. O professor é o responsável pela
avaliação do potencial pedagógico e didático que as TIC assumem no seio do
processo ensino/aprendizagem. A apropriação das TIC consoante as características
da turma é um fator muito importante para que as aprendizagens dos alunos sejam
conseguidas com sucesso por isso é necessário que o professor as selecione de
forma adequada.
Em suma, as TIC em contexto educativo, devem ser vistas como ferramentas de
trabalho que facilitam e ajudam o aluno na realização de atividades. Saber manusear
os instrumentos tecnológicos, implementar novas estratégias e realizar atividades
inovadoras são formas de ultrapassar obstáculos e que consequentemente aumentam
o sucesso dos alunos.

3. O PAPEL DO PROFESSOR NA INTEGRAÇÃO DAS TIC
O papel do professor é determinante para a mudança das instituições de ensino e
para a construção do currículo porque lhe cabe a ele desenvolver, implementar
estratégias e processos conducentes ao ensino/aprendizagem. Como refere Morgado
(2005):
“ (…) Tais mudanças não podem, por um lado, esquecer o «papel específico que
está consignado aos professores em termos educativos», e, por outro, que tal
papel de encontre umbilicalmente associado a «um conjunto de capacidades e
de destrezas» que devem possuir para poderem exercer com eficácia as tarefas
que lhes estão consignadas socialmente.” (73).

Por essa razão, pode ser considerado como um ‘ator’ que tem como função
promover e realizar tarefas que lhe são exigidas e lhe foram impostas no âmbito da
hierarquia institucional.
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Relativamente ao papel do professor em ambientes digitais de aprendizagem, é
fundamental que compreenda que é importante acompanhar os seus alunos, aceitar
as ideias e propostas devendo ‘caminhar’ junto deles de modo a que consigam
explorar e descobrir resoluções para problemas reais. O professor tem ainda como
função estimular os seus alunos de modo a que consiga despertar neles o gosto pela
escrita, para expressarem ideias e o gosto pela leitura para que consigam
compreender o outro, o gosto pela comunicação para que consigam partilhar
informações, ideias e opiniões, o gosto pelo trabalho em grupo de produções e
projetos.
Para que o professor consiga apoiar os alunos durante o processo de
ensino/aprendizagem acerca destes novos sistemas de tratamento e representação de
informação é necessário que o professor domine estas novas ferramentas digitais, no
sentido de rentabilizar as suas potencialidades em contexto educativo.
Se os professores tiverem em conta estes fatores, são criadas condições que
permitam tirar um maior e melhor proveito dos seus conhecimentos e das suas
competências digitais a fim de poderem propiciar uma melhor qualidade dos contextos
onde decorre o processo de aprendizagem e onde desenvolvem a sua atividade
profissional.
As tecnologias assumem-se assim, como ferramentas eficazes não só para as
aprendizagens dos alunos mas também para o desenvolvimento pessoal e profissional
dos docentes. Como referem, Catalão & Maia (2001) citados por Neto (2010) “ (…) a
relação entre professor-aluno pode ser profundamente alterada, sendo o computador
um facilitador dessa mudança, tornando-se professor e aluno parceiros de um mesmo
processo de aprendizagem.” (56)
4. UTILIZAÇÃO DO PIXTON EM CONTEXTO EDUCATIVO
O software «Pixton» não é considerado um software educativo mas sim um
software educacional. Posto isto, os softwares podem ser criados com o intuito de
serem utilizados para fins educativos, como expõe Neto (1999), referindo que é um
programa desenvolvido com o intuito de se conseguir atingir os objetivos educativos.
Não é um software educativo porque não foi criado para ser utilizado em contexto
educativo contudo, é um software educacional porque, não foi criado para ser utilizado
nas salas de aula porém, pode ser inserido num contexto educativo na lecionação dos
conteúdos programáticos.
O software educativo deve ser utilizado adequadamente e consoante os objetivos
e metas de aprendizagem e ainda de acordo com as características dos alunos.
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Partindo da opinião de Mena (2000), o software educativo é um software criado com
uma finalidade particular de ser utilizado em contexto educativo ou seja, este software
faculta os processos de ensino/aprendizagem, tanto em situação tradicional
presencial, como na reflexiva e à distância. Deste modo, para a seleção criteriosa do
software utilizado no presente estudo, foram tidas em conta as seguintes
caraterísticas: adequação à faixa etária, adequação ao nível de desenvolvimento
cognitivo dos alunos, conteúdos programáticos do 3º ano de escolaridade e ser
acessível na língua portuguesa. Para o efeito, este recurso foi alvo de rigorosa
exploração e validação, tendo sido envolvida de forma direta a Orientadora
Cooperante. Na fase de testagem, verificou-se que a sua utilização era adequada às
caraterísticas do estudo e a sua forma de apresentação era atrativa e, por isso, tornouse possível a sua utilização ao longo do estudo. Deste modo, na fase de validação dos
critérios de qualidade do recurso, foram tidas em conta as caraterísticas já referidas.
Contudo, é importante referir que a utilização deste software só foi realizada após
a aceitação e o consentimento da Orientadora Cooperante. Para o efeito, a
investigadora promoveu diferentes explorações do «Pixton» tendo em atenção
conteúdos relativos ao 3º ano do 1ºCEB e tendo também em atenção as caraterísticas
dos alunos da sua turma. Esta exploração resultou na elaboração de diversos recursos
materiais que foram apresentados à Orientadora Cooperante de forma a se poder ter
uma perceção mais clara e mais objetiva acerca das suas potencialidades didáticopedagógicas.
Para a realização das atividades destinadas ao estudo foram elaboradas duas
unidades didáticas em que a primeira teve como tema “O ciclo da água” e a segunda
“Os Bichos-da-seda”. As atividades destinadas á área do Português são realizadas
diretamente no software.
A construção da banda desenhada diretamente no software teve como objetivo a
aquisição e consolidação de conhecimentos, permitiu o alargamento do campo lexical,
desenvolveu a capacidade de construção frásica, a competência linguística, a destreza
manual, a cognição e permitiu ao aluno fazer adaptações ou modificações de forma
espontânea.
Quando utilizam o software «Pixton» os utilizadores são livres para criar, executar,
copiar, distribuir, estudar e modificar o conteúdo da banda desenhada. Partindo da
história criada em banda desenhada, que se encontra presente no software e que,
posteriormente os alunos terão de completar, é ainda possível alargar os
conhecimentos ao nível do domínio da leitura, da oralidade e da produção escrita. As
aulas de Estudo do Meio foram muito importantes na medida em que permitiram
abordar os temas da área do Estudo do Meio de forma mais pormenorizada.
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Os temas que formam selecionados para o presente estudo foram abordados
através das aulas expositivas, de uma visita de estudo e da construção das bandas
desenhadas. As bandas desenhadas criadas previamente pela investigadora,
permitiram ao aluno estabelecer relações entre as situações vividas pelas
personagens e o conhecimento que tinham de si próprios e da sua relação com o
mundo. Deste modo, considera-se que software «Pixton» um recurso inovador uma
vez que, permite os alunos aprenderem de forma motivadora e criativa e, ao mesmo
tempo, por ser um recurso flexível e com caraterísticas lúdicas que o tornam mais fácil
de integrar numa estratégia que seja mais próxima dos alunos.
Utilizando o software «Pixton» é possível estruturar novas aprendizagens que,
eventualmente, possam ser mais eficazes. Este recurso é bastante flexível e atrativo
devido aos alunos poderem selecionar, explorar e manusear livremente as
personagens e os objetos da banda desenhada e, ainda, devido às diversas opções
que o software proporciona, permite a sua exploração de forma livre e sem haver
grandes restrições. Neste particular, tal como já referenciado, a abordagem teve
subjacente uma perspetiva construtivista onde os alunos tiveram uma ação direta que
os tornou centrais em todo o processo. Assim sendo, a utilização do «Pixton» é vista
como sendo um recurso bastante dinâmico por ser atrativo e permitir que os alunos
aprendam de forma lúdica e inovadora e, ainda, por ser um recurso flexível.
Relativamente ao software «Pixton» ser flexível, pode-se referir que este permite a
sua máxima exploração de forma autónoma e a conjugação dos conteúdos
programáticos com as diversas funcionalidades que o «Pixton» oferece ao utilizador.
Atualmente, os trabalhos realizados na sala de aula são encarados pelos alunos
como sendo uma ‘seca’ devido a serem excessivos e vistos como ‘sempre a mesma
coisa’. Deste modo, a utilização do software «Pixton» poderá vir a contrariar essa ideia
que os alunos partilham acerca dos trabalhos em sala de aula pelo facto de eles o
poderem encarar como um recurso lúdico e também por se tratar de um recurso digital
que requer a utilização do computador.
5. METODOLOGIA ADOTADA E DESCRIÇÃO DO ESTUDO
O estudo em causa é de caráter qualitativo e trata-se de uma investigação-ação
uma vez que a investigadora esteve diretamente envolvida e durante o processo foi
feita uma análise crítica que levou a reformulações que foram sendo introduzidas de
forma cíclica.
A perspetiva qualitativa numa investigação visa a compreensão dos significados
atribuídos pelos sujeitos às suas ações num determinado contexto. Desta forma,
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Bogdan & Biklen (1994) consideram que a investigação qualitativa reúne várias
estratégias de investigação e os dados recolhidos “ (…) são designados por
qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas,
locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico.” (16).
Deste modo, considera-se necessário referir que o presente estudo decorreu num
contexto natural ou seja, na sala de aula da turma do 3º ano do 1ºCEB e teve como
objetivo fazer uma análise interpretativa das experiências realizadas por todos os
intervenientes (a Investigadora, a turma, a Orientadora Cooperante e o «par
pedagógico») a partir da utilização software «Pixton».
Para concluir, o estudo em causa foi desenvolvido tendo em conta as
caraterísticas de uma investigação qualitativa, uma vez que permitem a existência de
uma relação direta e real entre a teoria e a prática e por poder oferecer ferramentas
eficazes para a interpretação dos resultados obtidos.
Na opinião de Freixo (2009), um investigador utiliza questionários com o objetivo
de recolher informações de modo a conseguir confirmar ou anular as hipóteses da
investigação. Desta forma, os questionários aplicados aos alunos e as entrevistas
realizadas aos professores que lecionavam na instituição onde se desenvolveu o
estudo tornaram possível a recolha e a análise de informações sobre a caracterização
da turma e dos pais dos alunos. Os questionários aplicados aos alunos pretendiam
perceber quais os hábitos dos alunos perante a utilização das TIC e a utilização do
software «Pixton».
Por outro lado, as entrevistas realizadas com os professores da instituição tinham
como objetivo compreender as suas opiniões acerca da importância das TIC na sua
prática profissional e, ainda, sobre o software «Pixton» que foi utilizado pela
investigadora no decorrer das aulas.
A questão de investigação sobre a qual se desenvolveu a presente investigação
foi a seguinte: «Poderá a utilização do computador, na elaboração de uma banda
desenhada digital, criar melhores condições no processo ensino/aprendizagem na
área do no Estudo do Meio?» Partindo desta questão, os objetivos formulados foram
os seguintes:
1.

Promover a utilização das TIC no processo de ensino-aprendizagem no
1ºCEB;

2.

Explorar o recurso digital «Pixton» com vista à sua utilização em contexto
educativo;

3.

Criar melhores condições para o ensino/aprendizagem no 3º ano do 1º CEB,
no Estudo do Meio, através da utilização do recurso digital «Pixton»;
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4.

Recolher as opiniões dos alunos e dos professores relativamente às
potencialidades do recurso digital «Pixton».

6. RESULTADOS OBTIDOS
Tal como já foi referido, o presente estudo possui um caráter qualitativo e trata-se
de uma investigação-ação e pretendeu dar resposta à questão-problema «Poderá a
utilização do computador, na elaboração de uma banda desenhada digital, criar
melhores condições no processo ensino/aprendizagem na área do no Estudo do
Meio?».
O estudo foi realizado com uma turma de 21 alunos na turma de 3º ano do 1º CEB
e procura descrever e compreender se a utilização do recurso digital «Pixton» bem
como a criação de bandas desenhadas digitais, poderá criar melhores condições de
ensino/aprendizagem.
Neste sentido, para além da descrição dos acontecimentos observados durante a
aplicação do «Pixton» em contexto sala de aula foi ainda realizada a triangulação dos
dados a fim de compreender e interpretar a ótica de todos os intervenientes neste
estudo: alunos, «par pedagógico», Orientadora Cooperante e professores titulares do
1ºCEB da Escola Básica da Boa Esperança.
O software «Pixton» foi utilizado e implementado no decorrer da prática, porém,
para efeitos de investigação, vai incidir-se em duas sessões. Estas atividades
basearam-se na:


Explicação de conceitos relacionados com as bandas desenhadas:
Explicação de conceitos como balões de fala, ‘quadradinhos’ ou tirinhas de
banda desenhada foram realizadas oralmente pela investigadora sendo
posteriormente feitos registos no quadro através de exemplos com ilustrações,
para que os alunos anotassem no caderno diário.



Apresentação das atividades: Explicação das atividades recorrendo ao guião
do aluno, onde se apresentavam os procedimentos para a realização das
atividades.



Leitura da banda desenhada: Leitura oral e em voz alta por parte da
investigadora e leitura individual e silenciosa por parte dos alunos.



Construção de uma banda desenhada em suporte papel: Os alunos à
medida que iam lendo a história iam respondendo às questões que se
encontravam nos ‘balões de fala vazios’, na banda desenhada em suporte
papel e a preto e branco. A banda desenhada abordava conteúdos a estudar
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pelos alunos do 3º ano do 1ºCEB neste caso os conteúdos abordados foram o
“Ciclo da Água” e os “Bichos-da-seda”.


Construção da mesma banda desenhada digital no software «Pixton»:
Esta foi a fase crucial para o desenvolvimento do estudo visto que os alunos
tiveram de completar as bandas desenhada que abordavam os conteúdos
“Ciclo da Água” e “Bichos-da-seda”. Contudo, desta vez, a atividade foi
realizada diretamente no software «Pixton». A banda desenhada presente no
«Pixton» apresentava exatamente a mesma história, o mesmo conteúdo e as
mesmas personagens mas, ao contrário da banda desenhada em suporte
papel, esta apresentava cores bastante apelativas.

Os alunos foram questionados acerca do local onde costumam utilizar o
computador para que assim, se compreendesse melhor a opinião dos alunos
aceitaram se todas as hipóteses que os alunos selecionaram (Gráfico 1). As respostas
vieram demonstrar que todos os alunos trabalham com o computador em casa. Os
restantes locais onde o computador é mais utilizado corresponde às casas de
familiares (11), seguida de uma utilização que é feita na escola (9).
Tendo em conta estes dados é bastante claro que a utilização do computador na
escola parece não estar facilitada ou não é requerida a sua utilização. Pois, de acordo
com os dados, apenas 50% faz uma utilização do computador na escola.

Gráfico 1: «Onde costumas trabalhar com o computador?»

Seguidamente, foi apurado o tipo de utilização que os alunos faziam do
computador. Tal como no caso anterior, os alunos poderiam selecionar mais de uma
opção (Gráfico 2). Dos resultados obtidos, verifica-se que a atividade preferida dos
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alunos consiste em desenhar (14). A atividade relacionada com os jogos foi a segunda
opção mais escolhida (12).
Continuando uma análise numa perspetiva decrescente, 11 referem utilizar o
computador para escrever textos e 10 para realizarem pesquisas na Internet. Apenas
7 indicaram que utilizam CD educativos e 6 utilizam o computador como um meio de
comunicação através da utilização do Messenger. Relativamente a estes dados, não
ressalta uma evidência clara que estes alunos utilizem o computador para fins que
estejam relacionados com o seu processo de aprendizagem. Apesar de apenas 7
alunos indicarem que acedem a CD educativos, esta utilização é feita principalmente
pela razão deste software conter jogos educativos. Contudo, este aspeto deve ser
enfatizado porque ao jogarem têm que estar a relacionar conteúdos.

Gráfico 2: Tipo de utilização que os alunos faziam do computador.

A investigadora considerou importante foi compreender com quem é que os
alunos costumam utilizar o computador. Nesta questão, os alunos também podiam
selecionar todas as opções que entendessem mais adequadas. Todos os alunos
referiram que costumam utilizar o computador com os pais ou familiares e apenas 7
referiram que o utilizam na companhia dos amigos. O facto de apenas 6 terem
selecionado esta opção tem a ver com a distinção que eles fizeram entre a
investigadora e a professora titular (Orientadora Cooperante). Nesta perspetiva, já se
pode aceitar esta diferença encontrada nas opções referenciadas pelos alunos.
Finalmente, 5 alunos indicaram que utilizam o computador na companhia dos colegas.
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No questionário realizado aos alunos foi ainda incluída uma questão que diz
respeito à utilização do computador em casa, todos os alunos (100%), sem exceção,
referem a sua preferência e gosto relativamente a este recurso. Relativamente às
atividades que fazem com o computador em casa, 94,4% dos alunos indicam que essa
utilização é feita para fazer trabalhos de casa e realizar pesquisas. Numa dimensão
mais lúdica, a qual costuma ser mais do agrado dos alunos, 55,6% afirmam gostar
mais de utilizar o computador em detrimento de atividades relacionadas com o ‘brincar’
e ver televisão.
Quando questionados relativamente à utilização do computador na sala de aula,
77,8% são da opinião que aprendem mais quando este recurso é utilizado. Contudo,
essa utilização, de acordo com os dados recolhidos, não deve ser feita de uma forma
sistemática e/ou diária. Quando analisadas as respostas dos alunos no que respeita à
preferência da utilização do computador comparativamente com o seu professor,
88,9% são da opinião que o professor é para eles mais importante que o computador.
Desta forma, comparando os resultados das três questões pode-se concluir que o
professor continua a ter um lugar de destaque sendo este o ‘recurso’ preferido dos
alunos. Neste contexto, pode-se inferir que o computador, apesar de ser importante
para os alunos, as opiniões recolhidas parecem ir no sentido de se promover a sua
utilização apenas quando o mesmo se apresenta mais adequado ou mais pertinente.
Em relação à utilização do software «Pixton» nas sessões práticas de intervenção
onde se exploraram conteúdos da área do Estudo do Meio, 61,1% são da opinião que
aprenderam melhor. Este valor, apesar de ser significativo, poderia ser mais elevado
atendendo às observações realizadas pela investigadora. Pois, 33,3% dos alunos
selecionaram a opção «Não sei», sendo que apenas 1 aluno, que corresponde a 5,6%
entendeu que este software não lhe permitiu obter melhores aprendizagens. Esta
tendência continua a verificar-se na percentagem obtida em que 33,3% de alunos têm
uma opinião neutra «Não sei». No entanto, 55,6% dos alunos entenderam que foi mais
fácil aprender com a utilização do «Pixton» e 61,1% que foi mais divertido. Tendo em
consideração os resultados obtidos, apenas 38,9% referem preferir o software
«Pixton». Pelo contrário, 33,3% preferem a utilização do livro/papel em vez do
software «Pixton». Neste âmbito, 27,8% não emitiram qualquer preferência por um
destes suportes (Gráfico 3).
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Gráfico 3: Utilização do software «Pixton» comparativamente com o livro/papel em contexto
sala de aula e utilização do computador em casa.

Em termos gerais, a utilização do software «Pixton» pode ser considerada como
positiva no que diz respeito à sua contribuição para os alunos adquirirem os conteúdos
que foram abrangidos nesta investigação.
7. CONCLUSÕES
Existe uma grande variedade de recursos digitais nos dias de hoje e estes são de
fácil acesso. Por esse motivo, as crianças têm contacto com os recursos digitais cada
vez mais cedo. O facto dos recursos digitais terem um caráter lúdico e uma vez
utilizados em contextos não formais geram uma maior satisfação na realização das
atividades e promovem uma maior motivação e aprendizagem por parte dos alunos.
Assim sendo, a presente investigação teve como objetivo contribuir para que as
TIC mais particularmente, o software «Pixton» venha a ser incluído no processo de
ensino/aprendizagem. Esta investigação optou por uma metodologia qualitativa onde
se implementou uma investigação-ação, uma vez que existiu uma intervenção direta
da investigadora com os restantes intervenientes no processo de investigação.
Por forma de dar resposta à questão-problema e aos objetivos definidos da
presente investigação, foram recolhidas informações a partir das sessões de
intervenção, das notas de campo, dos questionários e das entrevistas aos professores
titulares da Escola Básica da Boa Esperança. A partir das informações recolhidas das
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sessões de intervenção, através das notas de campo, pode-se concluir que a
utilização do «Pixton» despertou nos alunos, o prazer em realizar as atividades e
mantendo-os mais motivados para as aprendizagens. Com a utilização do software
não foi necessário pedir constantemente aos alunos que realizassem as atividades
uma vez que os alunos sentiam prazer e motivação na sua realização. Relativamente
às informações recolhidas através dos inquéritos por questionário, verificou-se que a
maior parte dos alunos já tinham utilizado o computador. Contudo, tinham-no utilizado
de forma lúdica, ou seja, para jogar e desenhar. Por outro lado, no que se refere à
utilização do «Pixton» verificou-se que os alunos gostaram de o utilizar e construir a
banda desenhada. Conseguiu-se, assim, apurar que os alunos gostaram mais de
utilizar o software «Pixton» e, dessa forma, aprender novos conteúdos, do que
aprender através de suporte papel (manuais escolares e fichas de trabalho).
Para concluir, os dados recolhidos vêm comprovar que a utilização do «Pixton» é
uma boa ferramenta de ensino e aprendizagem uma vez que possuí um caráter lúdico
e, dessa forma, proporciona aos alunos, um ambiente de aprendizagem mais atrativo
e motivador. Contudo, deve-se ter o cuidado de não permitir que o papel e a
importância do professor no processo de ensino/aprendizagem não possam ser
relegados para um plano secundário quando se comparam com as TIC/softwares
educativos. Quer isto dizer, que a importância neste processo deve estar focalizada
nas estratégias, abordagens de ensino e recursos utilizados pelos professores.
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Resumo:

No âmbito de uma investigação apresentam-se os resultados
preliminares de um estudo realizado sobre a prática do currículo em
contextos informais online, obtidos a partir da documentação, sob a
forma de gravação vídeo e relato (oral e escrito), de situações de
aprendizagem nesses contextos. Essas situações foram documentadas
por parte de adultos com diferentes perfis e analisadas tendo como
referência os elementos constituintes do currículo, com o propósito de
identificar as caraterísticas curriculares das aprendizagens realizadas e
os processos de decisão, de organização e de avaliação tidos pelos
aprendentes.
Os resultados sugerem, em síntese, que em contextos informais de
aprendizagem online, o aprendente organiza e estrutura as suas
aprendizagens tendo como referência a mesma estrutura curricular,
mantendo os elementos essenciais dessa estrutura. O aprendente é o
(principal) decisor sobre as suas aprendizagens e as circunstâncias
nas quais aprende, construindo e organizando o seu percurso de
aprendizagem, de acordo com os seus interesses e à medida das suas
necessidades. Subentende-se uma conceção de currículo enquanto
processo, que é concebido e desenvolvido por cada um.
Considera-se, pois, que o conhecimento obtido sobre o modo como
cada um organiza o seu próprio currículo, com base na cultura de
utilização de tecnologias digitais e de participação em contextos online,
poderá ser determinante para a melhoria do desenvolvimento e
organização curriculares, em contextos de aprendizagem, quer
informais quer formais.

Palavras-chave:

Currículo, desenvolvimento curricular, contextos informais, ambientes
online.

Abstract:

In the context of a research project, the preliminary results of the study
of the practice of the curriculum in online contexts, obtained from video
recording and reporting (oral and written discourse) of learning
situations are presented. These situations were documented by adults
with different profiles and analyzed with reference to the constitutive
elements of the curriculum, in order to identify the curricular
characteristics of the learning carried out as well as the decision
processes, the organization and the evaluation processes developed by
the learners.
The results suggest, in summary, that in informal contexts of online
learning, the learner organizes and structures his/her learning with
reference to the same curricular structure, maintaining the essential
elements of this structure. The learner is the (main) decision maker
about his/her own learning and the circumstances in which he/she
learns, building and organizing his/her learning path according to
his/her interests and needs. Curriculum design is understood as a
process which is conceived and developed by each one.

461

Therefore, it is considered that the knowledge gained about how each
one organizes its own curriculum, based on the culture of using digital
technologies and participating in online contexts, can be determinant for
the improvement of curricular development, whether in formal or
informal learning contexts.
Keywords:

Curriculum, curriculum
environments.

development,

informal

contexts,

online

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, as experiências de aprendizagem proporcionadas pelo uso da
Internet têm evidenciado a importância de repensar o currículo e a sua (re)
conceptualização. No entanto, apesar da investigação, que tem vindo a ser
desenvolvida, mostrar que as experiências vividas em ambientes online proporcionam
aprendizagens autênticas e significativas, determinadas maioritariamente pelo próprio
aprendente (Costa, 2007; Costa e Peralta, 2008; Attwell e Costa, 2008; Dias, 2008;
Luckin, 2008; Mota, 2009; Viana, 2009; Mcauley, Stewart, Siemens e Cormier, 2010;
Redecker, Ala-Mutka e Punie, 2010; Sharpe, Beetham e Freitas, 2010; Hernández,
2010; Cobo e Moravec, 2011; Selwyn, 2011), em termos curriculares parecem
continuar a existir dificuldades em lidar com essa nova realidade e com os desafios
que daí decorrem e são colocados à conceptualização do currículo.
É tendo presente esse quadro e as alterações que têm vindo a ser evidenciadas
nos princípios, modos e estratégias de aprendizagem, devido às características
atribuídas aos (novos) contextos e circunstâncias de aprendizagem mediados pelas
tecnologias digitais (Cuban, 1993; Jonassen, 2000; Papert, 1997, 2000, 2005; Viana,
2009; Costa et. Al., 2010; Costa, 2011; Antunes, 2012; Costa et al., 2012; Viana, 2015;
Cruz, 2015), nomeadamente pelo uso e participação em ambientes online, em
particular fora da escola, que desenvolvemos o estudo sobre o qual se apresentam
alguns resultados preliminares.
Situamo-nos em contextos informais de aprendizagem online e iniciamos uma
análise, do ponto de vista curricular, sobre as aprendizagens realizadas nesses
contextos, com o propósito de contribuir para a configuração e (re) conceptualização
do currículo em contextos informais de aprendizagem.
Em concreto, este texto centra-se na análise da prática do currículo em contextos
informais online, quando se procura aprender online por iniciativa individual, e são
apresentados os resultados preliminares, obtidos a partir da documentação desse tipo
de situações, nomeadamente através de gravação vídeo, realizada pelos próprios
aprendentes, o respetivo relato descritivo das situações documentadas (designadas
por episódios de aprendizagem online) e uma reflexão crítica sobre as aprendizagens
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realizadas. Para a análise dos dados foram consideradas as caraterísticas curriculares
das aprendizagens documentadas, nomeadamente: os objetivos que motivam ou
desencadeiam as aprendizagens realizadas online (porquê? para quê?), os assuntos,
conteúdos ou objeto de aprendizagem (o quê? sobre o quê?), as estratégias, os meios
e os métodos usados, bem como as atividades realizadas (como?) e a avaliação que é
feita sobre essas aprendizagens (que resultados?) (Dilon, 2009).
Em última instância, anseia-se contribuir para a melhoria do desenvolvimento e
organização curriculares em contextos de aprendizagem, quer informais quer formais,
com base na cultura de utilização de tecnologias digitais e de participação em
contextos online, a partir do conhecimento obtido sobre o modo como cada um
organiza o seu próprio currículo.
2. METODOLOGIA
O presente estudo integra-se numa investigação mais abrangente, que tem o
propósito de contribuir para a reflexão e clarificação, do ponto de vista teórico e
empírico, sobre a conceção do currículo em contextos informais online e sobre como
se caracteriza ou configura esse currículo.
A investigação desenvolvida, de caráter descritivo e interpretativo (De Ketele e
Rogiers, 1993; Bogdan e Biklen, 1994; Almeida e Freire, 2007; Silva e Pinto, 2009;
Almeida e Pinto, 2009), situa-se no paradigma humanista-interpretativo (Patton, 1990;
Guba, 1990; De Ketele e Rogiers, 1993; Bogdan e Biklen, 1994; Latorre, Rincón e
Arnal, 1996; Denzin e Lincoln, 1998, 2000, 2006; Cohen, Manion e Morrison, 2000;
Flick, 2009; Dicks, Mason, Coffey e Atkinson, 2006; Almeida e Freire, 2007; Estrela,
2007; Creswell, 2009; Silva e Pinto, 2009; Almeida e Pinto, 2009; Coutinho, 2013;
Amado, 2013) e segue uma abordagem investigativa de vertente qualitativa (Patton,
1990; Bogdan e Biklen, 1994; Denzin e Lincoln, 1998, 2000, 2006; Tuckman, 2000;
Flick, 2009).
No âmbito dessa investigação, centramo-nos num dos estudos realizados, com a
finalidade de analisar a prática do currículo em contextos informais online, quando se
procura aprender online por iniciativa individual. Em concreto procurou-se: a)
identificar as caraterísticas curriculares das aprendizagens realizadas por adultos
quando estes acedem à Internet e consideram que aprendem e b) identificar os seus
processos de decisão, de organização e de avaliação sobre as aprendizagens que
realizam online, por forma a poder c) caraterizar o currículo que acolhe a
aprendizagem realizada nesses contextos.
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Para a recolha de dados optou-se pela documentação de situações ou momentos
de utilização da Internet, que designámos por episódios de aprendizagem online
(EAO), que foram gravados, em formato de vídeo, pelos próprios aprendentes (através
de screencast), quando considerassem que realizavam aprendizagens online, sobre
os quais fizeram também, o seu relato descritivo (por escrito e/ou oralmente) e uma
reflexão crítica a propósito das aprendizagens realizadas (Hine, 2003; Kozinets, 2010).
A recolha de dados decorreu entre janeiro e julho de 2015.
Os vídeos documentados foram analisados a partir da observação estruturada
(Landkshear e Knobel, 2008), inicialmente através de notações breves sobre o que se
destacava na visualização dos vídeos e a sua descrição pormenorizada. Depois
recorreu-se à técnica de análise de conteúdo para analisar esses registos e, também,
para o tratamento dos dados provenientes dos relatos e das reflexões realizadas pelos
participantes no estudo. Essa análise teve como referencial os elementos constituintes
do currículo (expressão referida por Tyler em 1949), ou seja as “categorias que
servem de base à organização do currículo”, que “variam em número, nome e grau de
importância, conforme a perspetiva curricular” (Peralta, 2005: 87) — objetivos,
conteúdos, experiências de aprendizagem, estratégias e avaliação (Ribeiro, 1999;
Peralta, 2005; Gaspar e Roldão, 2007; Dilon, 2009). Posteriormente, realizou-se a
análise comparativa entre os EAO documentados.

2.1 Apresentação do perfil dos participantes no estudo
Participaram no estudo sete pessoas que apresentam perfis diferenciados entre
si: estudantes do ensino secundário e do ensino superior (dos níveis 7 e 8 de acordo
com o Quadro Europeu das Classificações - EQC), trabalhadores das áreas de design,
saúde e educação, e uma reformada, outrora professora do 1º ciclo do ensino básico
(como se analisa no quadro 1).
Os participantes têm diferentes graus de formação académica (ensino secundário,
licenciatura, mestrado e doutoramento) e pertencem a diferentes faixas etárias (com
idades compreendidas entre os 17 e os 76 anos). Foram documentadas onze
situações de aprendizagem online (apresentadas resumidamente na coluna da direita
do quadro 1), sobre as quais, a seguir, se apresentam as principais características
curriculares.
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PERFIL DOS PARTICIPANTES NO ESTUDO
Sexo

Nome
(fictício)

Iva

Rute

Sónia

Tânia

Guilherme

Francisco

Maria

Idade e situação
atual
17 Anos
Estudante do 12º
ano

26 Anos
Doutoranda,
Bolseira de
Investigação
32 Anos
Enfermeira

Formação
académica

Ensino secundário

Mestrado em
Ciências da
Educação

Breve descrição dos EAO documentados
(IV01) Leitura de notícia encontrada a partir da consulta
das publicações da rede de contactos, no mural da rede
social Facebook
(IV02) Pesquisa de informação sobre a candidatura ao
ensino superior, a partir do motor de pesquisa Google
(RT01) Pesquisa de artigos, a partir do motor de pesquisa
Google, sobre liderança e gestão escolar e sobre o papel
do diretor de escola
(RT02) Pesquisa de tutoriais sobre o software NVivo, a
partir do motor de pesquisa Google

Licenciatura em
Enfermagem

(SN01) Pesquisa sobre artroscopia, primeiro no Google
Académico e depois na base de dados EBSCO.

32 Anos
Designer de
Comunicação

Licenciatura em
Design de
Comunicação

42 Anos
Sócio-gerente de
uma empresa de
Design
56 Anos
Professor do
ensino superior

Licenciatura em
Sociologia

(TN01) Utilização do Google Drive (documentos e
apresentações) para realizar projetos em grupo, no âmbito
do curso de Arte-Terapia.
(TN02) Utilização do Pinterest como forma de inspiração e
atualização sobre trabalhos de ilustração e de design
gráfico.
(GL01) Visualização de dois vídeos-tutoriais sobre
contratação de prestadores de serviços.

76 Anos
Reformada – Prof.
Ensino Primário

Magistério
Primário
(equivalente a
Bacharelato)

Doutoramento em
Ciências da
Educação

(FR01) Pesquisa a partir da base de dados EBSCO, sobre
escola digital e cultura digital; arquivo de artigos e
organização da sua referenciação bibliográfica, com recurso
ao software EndNote.
(MR01) Pesquisa no Google de informação sobre a história
dos lenços dos namorados, para contextualizar a
publicação de imagens dos referidos bordados no blogue
pessoal.
(MR02) Navegação pelo Facebook com visualização das
publicações da rede de contactos e das suas notificações.

Quadro 1. Perfil dos participantes no estudo (situação em maio de 2015) e descrição breve
sobre os EAO documentados pelos participantes no estudo.

3. CARACTERÍSTICAS CURRICULARES DAS APRENDIZAGENS ONLINE
DOCUMENTADAS
A partir da análise dos EAO documentados pelos participantes no estudo,
sistematizada no quadro 2, verifica-se que os mesmos aprendem predominantemente
sozinhos (no sentido em que o momento de aprendizagem acontece de forma
individual), ainda que seja sempre a partir dos contributos dados por outros, sobretudo
por quem publica e partilha conteúdos online (trabalhos de diferentes tipos, artigos
científicos, vídeo tutoriais ou publicações em websites, em blogues, nas redes sociais,
entre outros), quer sejam especialistas, colegas da mesma área profissional ou
pessoas da sua rede de contactos.
Os objetivos dos autores dos EAO são essencialmente aceder, procurar e/ou
consultar informação, primordialmente através do recurso a ambientes online, que se
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integram no domínio da informação, isto é, que têm como principal função permitir e
facilitar o acesso à informação em diferentes formatos (texto, imagem, vídeo, áudio), a
sua seleção e organização.
Coincidentemente, na generalidade dos episódios documentados observa-se o
desenvolvimento de competências de pesquisa e de tratamento da informação, de
acordo com objetivos concretos de investigação, seleção, análise e síntese de dados
(Costa et al, 2010), e a natureza do conhecimento aprendido é, predominantemente,
do tipo declarativo, isto é, conhecimento factual e conceptual, informação sistemática e
estruturada, situados ao nível da compreensão do conhecimento, do estabelecimento
de relações e da sua explicitação (Peralta e Rodrigues, 2006; López, 2000).

PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS CURRICULARES DAS APRENDIZAGENS ONLINE DOCUMENTADAS
Com quem?
Sozinhos (fundamentalmente)
Intervenientes
A partir do contributo dado por outros (especialistas, profissionais/colegas da mesma área, pessoas da
rede de contactos)
Porquê? Para quê?
Aceder, procurar e/ou consultar informação online
Intenção, objetivos
O quê?
Conhecimentos de caráter predominantemente declarativo
Conteúdos, assunto
Foco das TIC: informação
Áreas dominantes: educação, investigação científica, tecnologias
Como?
Pesquisar em motores de pesquisa ou repositórios de conteúdos. Analisar os resultados da pesquisa
Atividades, estratégias
(leitura e seleção de informação); armazenar a informação para consultar posteriormente.
‐ Existência de orientações ou de um plano que determina o modo de organização e decisão sobre as
aprendizagens
‐ Inexistência de qualquer plano ou orientações pré‐definidas; modos de organização e decisão sobre as
aprendizagens definidos e construídos durante a ação
Onde?
Motores de pesquisa [INFORMAÇÃO]
Ambientes online
Repositórios e bases de dados [INFORMAÇÃO]
Aplicações de organização e gestão da informação online [INFORMAÇÃO]
Redes sociais [COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO]
Aplicações de criação e publicação de conteúdos [PRODUÇÃO]
Eficácia: concretização dos objetivos previamente definidos; aquisição rápida de conhecimentos, com
Que resultados?
acesso facilitado à informação, e uma gestão flexível do tempo de aprendizagem.
Resultado, avaliação
Utilidade: informação obtida; possibilidades existentes de trabalho colaborativo e em rede, de gestão do
comportamental, afetivo,
trabalho, do tempo, dos recursos; desenvolvimento profissional e pessoal.
cognitivo
Satisfação: avaliação positiva e com êxito dos resultados alcançados.
Contexto
(maioritariamente) Académico e/ou profissional
Pessoal, académico ou
Relação direta entre o contexto que enquadra cada um dos episódios e a situação (pessoal, académica ou
profissional
profissional) que prevalece na vida do autor do respetivo EAO.

Quadro 2. Síntese das principais caraterísticas curriculares das aprendizagens realizadas
online pelos participantes no estudo.

A área de conhecimento a que se referem as aprendizagens documentadas está
de acordo com a situação e a área profissional e/ou académica dos autores dos EAO,
concretamente sobre assuntos específicos do seu campo profissional e/ou académico.
Registam-se aprendizagens que se situam, predominantemente, nas áreas de
educação (IV02, RT01, FR01), tecnologias (TN01, FR01) e investigação científica
(RT02, FR01), tanto como EAO relativos às áreas da saúde (SN01), design (TN02),
gestão de empresas (GL01) e história e cultura portuguesa (MR01). Nenhum dos
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participantes documentou uma aprendizagem relativa a uma área ou domínio do
conhecimento que fosse diferente ou distante da sua área de atuação habitual, quer
seja académica ou profissional.
As atividades realizadas online centram-se na pesquisa de informação em
motores de pesquisa, bases de dados ou em repositórios de conteúdos; na análise
dos resultados obtidos, comparando as informações provenientes das diferentes
fontes digitais, e na seleção da informação e dos conteúdos a mobilizar
posteriormente. Para além desses ambientes online é também, usada a rede social
Facebook (MR01), alguns websites específicos (IV02, GL01) e aplicações de criação
de conteúdos online, de organização e divulgação de imagens online e de
referenciação e gestão bibliográfica (TN01, TN02, FR01).
Sobre os modos de organização e de decisão sobre as aprendizagens online,
verificaram-se duas situações concomitantes: por um lado, observa-se a existência de
orientações prévias ou de um plano que determina o modo como os participantes no
estudo se organizam online para aprender e tomam decisões quanto a isso, quer seja
um plano de pesquisa de informação, das etapas a seguirem ou um plano enquanto
definição de objetivos, de propósitos e/ou dos resultados que pretendem alcançar. Por
outro lado, observam-se EAO onde prevalece a inexistência de qualquer plano ou
orientações pré-definidas para a aprendizagem, em que as situações se desenrolam
de modo aleatório e não estruturado, em função da informação a que acedem, de
forma inesperada e consoante desperta interesse para saber mais. Os modos de
organização e de decisão sobre as aprendizagens online são construídos durante a
ação pelos próprios aprendentes.
Em

termos

de

resultados,

em

todos

os

episódios

documentados,

as

aprendizagens são avaliadas em termos de eficácia, com exceção dos episódios
documentados pela Maria que, predominantemente, avalia os resultados em termos
de satisfação, mostrando agrado e prazer com o êxito que considera que tem
conseguido alcançar.
A eficácia das aprendizagens realizadas nos episódios documentados é expressa
pelos seus autores, em concreto, devido à concretização bem-sucedida dos objetivos
previamente definidos (por exemplo, obtenção da informação procurada ou
esclarecimento de questões levantadas) (IV02, RT01, RT02, SN01, FR01). A
aquisição rápida de conhecimentos promovida pelo acesso facilitado à informação e a
gestão flexível do tempo de aprendizagem que é potenciada em ambientes informais
online, comparativamente com outros contextos de aprendizagem são também,
aspetos tidos em consideração na avaliação das aprendizagens realizadas online, por
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parte dos autores dessas aprendizagens, em termos de eficácia (RT01, RT02, TN01,
GL01).
Em vários EAO documentados se reconhece a utilidade dos resultados
alcançados, quer seja relativamente à informação obtida (IV02, FR01), às
possibilidades existentes de trabalho colaborativo e em rede, de gestão do trabalho,
do tempo, dos recursos e da informação disponível (TN01), quer seja das
aprendizagens que permite realizar, consideradas úteis ao desenvolvimento
profissional e pessoal (TN02), a um nível que dificilmente seria alcançável em outros
contextos de aprendizagem com circunstâncias semelhantes.
Em três EAO é demonstrada, explicitamente, a satisfação com os resultados
alcançados, avaliando positivamente o episódio de aprendizagem (RT02, GL01,
MR01).
4. SÍNTESE CONCLUSIVA
Na maioria das experiências de aprendizagem que decorrem da utilização da
Internet (considerando-se as situações em que o aprendente reconhece que
aprendeu) parece existir intencionalidade por parte do aprendente, ainda que essa
intencionalidade não seja necessariamente prévia à situação de aprendizagem,
podendo tornar-se expressa durante a ação, em função de determinados estímulos
que promovem a realização de (outras) aprendizagens, que apesar de não terem sido
previstas, são pertinentes.
Considera-se que as aprendizagens se realizam de modo informal, sendo o
atributo informal associado, tanto à forma de organizar as aprendizagens, livre e
definida por cada um, como ao contexto em que ocorrem, desprovido de qualquer
estado ou caráter de formalização, instituído por determinada instituição.
O que interessa ou faz sentido para cada um é o que globalmente determina as
aprendizagens realizadas online. Somente será dada a atenção necessária para
aprender aquilo que faz sentido, aquilo que desperta algum interesse ou cria qualquer
forma de motivação em cada um, especialmente quando nos referimos a adultos em
situações de aprendizagem livre, determinadas ou acolhidas por si próprio. E isso
parece decorrer ou ser determinado, na maioria das situações, por necessidades
específicas da vida profissional, académica ou pessoal, associadas a um conjunto de
competências que a sociedade espera que cada um desenvolva ao assumir
determinado perfil, quer seja profissional, académico ou pessoal (por exemplo,
necessidades de formação pessoal para se integrar na sociedade).
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Com pouca expressividade foram identificadas aprendizagens realizadas em
situação de comunicação, interação e/ou colaboração online, ou mesmo de produção
de informação, com a criação, publicação e partilha de conteúdos online, com recurso
a tecnologias digitais em rede, como estratégia de aprendizagem individual e como
contributo para a aprendizagem dos outros (Costa et al, 2010). O aprender uns com os
outros e a co-construção do conhecimento online não parecem estar a ser
experienciados como tanto foi anunciado a propósito da evolução e massificação do
uso da Internet, da sociedade da informação ou sociedade em rede (Comissão
Europeia, 1995; Ministério da Ciência e da Tecnologia, 1997; Castells, 2002, 2007;
Costa, Cardoso, Coelho e Pereira, 2015), da sociedade do conhecimento (Hargreaves,
2003) ou sociedade da aprendizagem (Pozo, 2004). Serão os ambientes informais
online um contexto que tende a incitar primordialmente a aprendizagem individual?
A avaliação ou balanço pelo aprendente sobre os resultados alcançados e os
modos como foram (ou não) alcançados constitui o aspeto menos explícito e menos
evidente quando se analisa a organização curricular das aprendizagens realizadas
online. Quando o fazem abertamente, os aprendentes avaliam as aprendizagens
online predominantemente, pela sua eficácia, e em algumas situações pela sua
utilidade e satisfação.
Verifica-se, portanto, que a especificação dos elementos organizadores da
aprendizagem (objetivos, estratégias, avaliação) e o conferir-lhe um caráter mais ou
menos

estruturado,

delineando

previamente

ou

não

as

circunstâncias

de

aprendizagem, varia consoante os objetivos de aprendizagem do aprendente, a sua
inserção em algum contexto formal de aprendizagem e os seus próprios modos de
organização para aprender.
Em síntese, em contextos informais de aprendizagem, como são exemplos, os
ambientes a partir dos quais podemos aceder à informação através da utilização da
Internet, o aprendente organiza e estrutura as suas aprendizagens tendo como
referência a mesma estrutura curricular (usual no currículo formal), mantendo os
elementos essenciais dessa estrutura. O aprendente é o (principal) decisor curricular
sobre as suas aprendizagens (o que aprende) e as circunstâncias nas quais aprende
(como aprende, com o quê, quando), construindo e organizando o seu percurso de
aprendizagem, de acordo com os seus interesses e à medida das suas necessidades,
em contextos caracterizados pela informalidade, entendida como a ausência de uma
formalização, de uma estruturação tipicamente instituída por qualquer instituição
educativa formal. As aprendizagens realizadas por adultos em contextos informais,
especialmente com base na cultura de utilização da Internet, são assim caracterizadas
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por uma conceção de currículo enquanto processo, que é concebido e construído por
cada um.
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Resumo:

O presente artigo propõe uma reflexão sobre a aposta na
integração das Tecnologias de Informação e Comunicação no
sistema educativo cabo-verdiano e centraliza-se no atual
compromisso político assumido pelo então Governo, na sua
VIII legislatura.
O estudo procura interpretar a existência de pressões
internas e externas que estruturam o sistema administrativo
escolar nacional e igualmente refletir se aos compromissos
assumidos traduziram em práticas efetivas de melhoria no
processo de ensino e aprendizagem de professores e alunos
nas Escolas Secundárias cabo-verdianas.
Utiliza-se uma metodologia qualitativa que tem por base a
análise de conteúdo e documental que permitam refletir
sobre o discurso político, boletim oficial, estatística relatórios
e artigos, documentos WEB, no sentido de encontrar suporte
para compreender a seguinte problemática: como as
recomendações dos organismos internacionais referentes à
educação são disseminadas e incorporadas como se fossem
necessidades nacionais?
Como a gestão e administração educacional estão
reconfiguradas nos modelos da lógica econômica? Como se
instaura a cultura de práticas privadas dentro da escola
Cabo-verdiana? Essas questões têm por objetivos (i) refletir
sobre as tendências atuais da organização escolar em Cabo
Verde; (ii) analisar o modelo de integração das Tecnologias
da Informação e Comunicação sugerido por organismos
internacionais assumido no país; (III) identificar as bases de
competências em Tecnologias da Informação e Comunicação
para professores que os facilitem uso pedagógico dos
mesmos nas suas práticas.

Palavras-chave:

Compromisso político, pressões externas, literacia digital.

Abstract:

This article proposes a reflection on the commitment to
integration of Information and Communication Technologies
in the Cape Verdean education system and focuses on the
current political commitment by the then Government in its
VIII legislature.
The study tries to interpret the existence of internal and
external pressures that shape the national school
administrative system, and also to reflect on whether the
commitments
translated
into
effective
practices
for
improvement in the teaching and learning of teachers and
students in Cape Verdean Secondary schools.
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A qualitative methodology that is based on content and
document analysis that allow us to reflect on the political
discourse, official bulletin, statistical reports and articles,
web documents, to find support to understand the following
issues are used: the recommendations of international
organizations related to education are disseminated and
incorporated as if they were national needs?
As the management and educational administration are
reconfigured models of economic logic? As is established
culture of private practices within the school Cape Verde?
These questions are designed to (i) reflect on current trends
in school organization in Cape Verde; (Ii) analyze the
Information Comunication Technologies integration model
suggested by international organizations taken in the country;
(III) to identify the foundations of Information Comunication
Technologies skills for teachers to facilitate the pedagogical
use in their practices.
Keywords:

Political commitment; external pressures; digital literacy.

1. INTRODUÇÃO
Historicamente, o sentimento patriótico e as ajudas externas ao Orçamento do
Estado estão na origem da organização e financiamento da educação de todos os
Cabo-Verdianos. Em 2011, o Ministério da Educação e Desporto, relatava que no
ano 2000 a ajuda externa nas despesas de investimento na Educação representava
57,3%, cerca de 99% entre 2003 e 2005 e 53,4% em 2009. Em consequências, nos
40 anos do país independente, apresenta-se um progresso significativo dos
indicadores de ensino e aprendizagem e acentua-se um aumento da taxa de
alfabetização da população maior de 15 anos entre os anos de 2010 a 2014 para
uma taxa de alfabetização de 86,5% no geral, (INE, 2015). O elevado sentido
patriótico nacional foram também determinantes para a viabilidade do País
arquipelágico (Spencer, 2008; Pereira, 2012).
Iniciativa recente para construir um sistema educativo de qualidade foi aprovada.
O então Primeiro Ministro assumiu politicamente o compromisso “O desenvolvimento
das novas Tecnologias de Informação e Comunicação para afirmação da Sociedade
da informação é uma opção estratégica para Cabo Verde” (NOSI, 2005, p. 27). O
programa “Mundu Novu” surge em consequência orientado para o surgimento de um
novo paradigma de ensino interativo baseado nas TIC (Ministério da Educação e
Desporto, 2009).
No discurso do Estado da Nação no âmbito da VIII Legislatura em 2015, o ExPrimeiro Ministro reiterou esse compromisso político assumindo que “será
necessário aprofundar os esforços já encetados no sentido de melhorar a qualidade
e a relevância do sistema educacional para assegurar os níveis de excelência que a
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transformação do país exige”. Este é um compromisso político e uma promessa
digna.
No entanto, a nova iniciativa de integração das TIC no sistema educativo em Cabo
Verdenão segue esse compromisso. Embora com a introdução das TICs nas escolas
os alunos passassem a ter acesso a uma infinidade de fontes de informação; de
recursos didáticos; ao ciberespaço; ao canal de comunicação, não estão reunidas as
condições o uso quantitativo e qualitativo em todas as escolas secundária do país.
Este facto prevê que a maior parte dessas escolas estejam votadas á infoexclusão.
De facto, das 50 escolas secundárias existentes em Cabo Verde, apenas 15
receberam o Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE) (Monteiro, 2015) e mesmo
numa das escolas que recebeu o programa piloto “Mundu Novu” a falta de
equipamentos informáticos para todos os alunos, o acesso à internet e aos recursos
educativos, projetos inovadores com as TICs são de longe os únicos obstáculos
apontados. A inexistência de projeto para a formação contínua de professores no uso
pedagógico das TIC é também uma realidade expressa pelos mesmos (Silva, 2015).
No ensino secundário Cabo-verdiano prevalece um currículo predeterminado,
fragmentado em disciplinas, centrado na figura do professor contrariando a proposta
da nova reorganização curricular adotada nesse sistema que preconiza o uso de
metodologias ativas enraizado na valorização das articulações disciplinares (de ketele,
2005) citado em (MED, 2005). A formação contínua de professores, um dos fatores
mais influentes no êxito dos estudantes, ainda não é uma realidade (Vieira,
2012;Vieira, 2015).
2. DO COMPROMISSO POLÍTICO AO DESENVOLVIMENTO DA LITERACIA
DIGITAL
O desenvolvimento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação NTIC
para afirmação da sociedade de informação como uma opção estratégica para Cabo
Verde assumido pelo então Primeiro Ministro não contraria as decisões políticas
adotadas nem nos países vizinhos africanos nem nos outros continentes. Neste ato
político, subentende-se pressões externas que constituem uma relação contínua e
complexa entre as instituições financeiras internacionais e o governo, além de parte
dos empresários numa combinação em que se aproximam os interesses das políticas
internacionais aos resultados das políticas sociais do país.
Com efeito, de 1976 a presente data, os sucessivos governos estabeleceram
relações políticas e económicas com agências multilaterais que têm influenciado as
decisões da política educativa nacional. A modalidade de financiamento educativo foi
475

de ajuda ao desenvolvimento. No entanto com a saída de Cabo Verde do grupo de
países menos avançados para o grupo de países de desenvolvimento médio, impôsse uma nova ordem às despesas públicas. Surgem compromissos políticos
apresentados em forma de metas económicas e sociais.
Em 2004, o Relatório Nacional sobre o Desenvolvimento Humano apresentado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) recomendava a
Cabo Verde um “investimento excecional nos recursos humanos através das TIC”
apontando para a necessidade de uma melhor eficácia e qualidade do sistema
educativo. Define-se uma nova reorganização curricular em combinação com a
introdução das TIC. A orientação para uma pedagogia de integração numa abordagem
por competência (MED, 2005) e o programa “Mundu Novu” (Ministério da Educação e
Desporto, 2009) são alguns dos exemplos.
Em 2009, as grandes empresas de base tecnológica como a Intel, Microsoft
negoceiam diretamente com o governo o acesso ao equipamentos para os serviços
públicos, o acesso ás TIC pelos alunos e professores, incluindo à formação numa
clara intenção de cativar consumidores.
O relatório do meio percurso do MED em 2013 confirma avanços no equipamento
de algumas escolas, a implementação de iniciativas como o portal de conhecimento, a
“e-escola” o programa “Conekta” de disponibilização da internet em espaços abertos
entre outros. Porém surgem a nível educativo investigações que davam conta de que
existe um grande desfasamento entre a disponibilidade de acesso às tecnologias nas
escolas e o uso pedagógico que até a data estavam a ser feitas dos mesmos (Silva,
2015).
Com base nos dados que indicam o acesso às tecnologias, não é possível obter
indicações relativamente ao uso qualitativo que faz das TIC nas escolas e na
sociedade de um modo geral, considerado indicadores do desenvolvimento da literacia
digital na sociedade de conhecimento. Pereira (2013) que em contextos digitais esses
indicadores são importantes para que haja o desenvolvimento da literacia digital de
uma comunidade.
3. METODOLOGIA
O estudo enquadra-se por na metodológica qualitativa sendo possível classificá-la
como uma análise documental para ter acesso à informação contida em documentos
oficiais, relatórios, estatísticas, planos estratégicos, discurso político, e a registos
bibliográficos sobre o tema. Parte-se do princípio que “recolher dados através do
estudo de documentos, segue a mesma linha de pensamento que observar ou
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entrevistar” (Stake, 2012, p. 84). Por outro utiliza-se a técnica de análise de conteúdo
para descobrir as intenções das pressões internacionais implicadas no discurso
político refletido nos planos de ação educativa em Cabo Verde. Assim, procura-se
“conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre a qual se debruça”, a
manipulação de mensagens na tentativa de encontrar indicadores que permitam inferir
sobre uma outra realidade que não a da mensagem (Bardin, 2015, p. 48)
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de 2004, as Nações Unidas financiam o projeto de reorganização
curricular em Cavo Verde no sentido de facilitar além do acesso de todos ao ensino,
garantir o sucesso. O modelo é alvo de críticas, seja pela polissemia que o próprio
conceito envolve seja pelas dificuldades de socialização dos princípios e formas de
implementação nas práxis dos professores. Varela (2012) afirma que o modelo foi
importado

de

outras

realidades

condicionado

por

organismos

internacionais

financiadores do sistema educativo cabo-verdiano que ao longo da história do país
têm idealizado a sua forma de legitimação, impondo a sua cultura, todavia não
condizente com a realidade nacional.
A Lei de Bases do Sistema Educativo nº 103/III/90, de 29 de dezembro, na
redação dada pela Lei nº 113/V/99, de 18 de outubro) no artigo 60 no seu nº 1
conforme se apresenta “O Estado promove a utilização das TIC no sistema educativo,
de modo a contribuir para a elevação da qualidade e da eficácia do ensino, a
emergência e a consolidação da sociedade do conhecimento, a elevação do nível
científica e tecnológico da sociedade e o exercício de uma cidadania participativa,
crítica e interveniente.” Embora exista legislação favorável, persistem disparidades
significativas no sistema educativo nacional.
De entre as 50 escolas secundárias apenas 13 dispõem do SIGE, o que induz às
possíveis dificuldades financeiras à implantação de projetos em outras escolas,
situação que poderá levar à exclusão digital.
Cabo Verde ocupa a 96ª posição a nível mundial no ranking do desenvolvimento e
implementação das TIC, as diferenças se registam sobretudo nas tecnologias de
pequeno ecrã (ANAC, 2015). Embora se verifique uma evolução nesses indicadores,
não são divulgadas experiências de boas práticas de uso pedagógico das TIC nas
escolas.
O discurso positivo do então Primeiro Ministro criou nos caboverdianos
espetativas e nas escolas, assiste-se a um entusiamo e ao mesmo tempo alguma
desilusão sobre as potencialidades do programa “Mundu Novu”. Embora a
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comunidade educativa se mostre receptiva á introdução das TIC, o estudo realizados
por Silva (2015) é demonstra que existem obstáculos de conetividade, formação de
professores; falta de softwares, recursos educativos, liderança institucional para
implementar um sistema flexível á inovação.
De facto, parece que não foram preparadas suficientemente as bases para a um
novo modelo de ensino articulado com integração das TIC nas escolas secundárias do
país. A deficiente formação contínua de professores assim como a não generalização
do acesso às TIC em cerca de 75% das escolas secundárias do país, são questões
frequentes debatidas ultimamente por investigadores. Financiamento da generalidade
das escolas poderia combater a infoexclusão.
O discurso otimista sobre as potencialidades das TIC na promoção da economia
parece duvidoso quando se estabelece acordos com empresas estrangeiras que são
os principais financiadores dos programas, e das tecnologias para alunos e
professores. Além dessas entidades legitimarem a venda dos seus produtos em Cabo
Verde, a própria formação dos professores para o uso das TIC é levada a cabo por
empresas estrangeiras.
Estudos recentes concluem que através das TIC professores e alunos têm uma
mais ampla variedade de escolhas e oportunidades, pela forma como vivem e
interagem (Attwell, et al., 2009). O desenvolvimento de competências sociais, como
atitudes e valores em relação às TICs podem contribuir para o sucesso na
aprendizagem.
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Resumo:

Este trabalho debruça-se sobre a discussão a respeito dos
recursos de Tecnologia Assistiva como ferramentas de apoio
à inclusão de alunos com deficiência no ensino superior de
instituições de ensino brasileiras. Para tanto, apresenta-se
alguns dados da pesquisa intitulada “A Tecnologia Assistiva
à favor da inclusão de alunos com deficiência no ensino
superior”, cujo objetivo é identificar os recursos de
Tecnologia Assistiva existentes nos dez campi da uma
universidade pública brasileira e investigar com que
frequência, forma e finalidade eles são utilizados na
perspectiva de favorecer a inclusão dos alunos com
deficiência matriculados nos cursos de graduação oferecidos
por
esta
Universidade.
Trata-se
de
uma
pesquisa
fundamentada nos pressupostos do estudo de caso (ANDRÉ,
2013) e que está sendo realizada na perspectiva quantiqualitativa, tendo por sujeitos dez servidores técnicos da
Universidade Federal do Pampa que atuam nos núcleos de
desenvolvimento educacional (NUDE) e que são interfaces
do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NInA) em cada um
dos dez campi da Universidade. Para coleta de dados, está
sendo realizada análise documental para posterior utilização
de questionários como instrumentos de pesquisa. A pesquisa
está estruturada em cinco etapas e, embora encontra-se em
andamento, apresenta dados consistentes para análise e
problematização. Estima-se que a pesquisa colabore para
obter-se um levantamento a respeito dos recursos de
Tecnologia Assistiva existentes na Universidade em estudo e
contribuir para inclusão dos alunos com deficiência no ensino
superior.

Palavras-chave:

Tecnologia Assistiva, inclusão, ensino superior, alunos com
deficiência.

Abstract:

This paper focuses on the discussion of the Assistive
Technology resources as tools to support the inclusion of
students with disabilities in higher education Brazilian
educational institutions. Therefore, we present some
research data entitled "Assistive technology in favor of the
inclusion of students with disabilities in higher education",
whose goal is to identify the Assistive Technology resources
in the ten campuses of a Brazilian public university and
investigate how often, form and purpose they are used in
order to favor the inclusion of students with disabilities
enrolled in undergraduate courses offered by this university.
This is a survey based on a case study of the assumptions
and is being held in quantitative and qualitative terms, with
the subject ten technical servers Federal University of Pampa
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who work in core educational development (NUDE) which are
interfaces Inclusion and Accessibility Center (NINA) in each
of the ten campuses in University. Data collection is being
conducted document analysis for later use questionnaires as
research instruments. The survey is divided into five stages,
and although is in progress, provides consistent data for
analysis and questioning. It is estimated that the research
collaborate to get a survey about the existing University
study and contribute to inclusion of students with disabilities
in higher education and contribute to inclusion of students
with disabilities in higher education.
Keywords:

Assistive Technology, inclusion, higher education, students
with disabilities.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os processos de expansão do ensino superior e de inclusão no Brasil, têm
imposto uma série de desafios às instituições de ensino, pois envolvem diversas
questões como as relacionadas com políticas públicas, infraestrutura, recursos
técnicos, financeiros e humanos, oferta de vagas e acessibilidade. Dentre os principais
desafios enfrentados pelas instituições de ensino superior, destaca-se o de garantir a
inclusão educacional das pessoas com deficiência. A respeito do conceito de inclusão
na perspectiva da educação, Rodrigues (2006) afirma que:
“O conceito de Inclusão no âmbito específico da Educação implica, antes de
mais nada, rejeitar por princípio a exclusão (presencial ou académica) de
qualquer aluno da comunidade escolar. Para isso, a escola que pretende seguir
uma política de Educação Inclusiva (EI), desenvolver políticas, culturas e práticas
que valorizam o contributo activo de cada aluno para a construção de um
conhecimento construído e partilhado e, dessa forma, atingir a qualidade
académica e sociocultural sem discriminação.” (Rodrigues, 2006, pp. 301-302)

Stainback e Stainback (1999, p. 21) definem educação inclusiva como “... prática
da inclusão de todos’ – independente de seu talento, deficiência, origem
socioeconômica ou cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde as
necessidades desses alunos sejam satisfeitas”. Contudo, mesmo havendo o crescente
reconhecimento da educação inclusiva como forma prioritária de atender aos alunos
com necessidades especiais, Glat (2005) alerta que esse modelo, na prática, ainda
não se encontra amplamente difundido e compartilhado. Sendo assim, grande parte
das instituições de ensino ainda carecem de condições, políticas, ações e apoios para
implementação de uma educação realmente inclusiva.
A pesquisa que estamos realizando, preocupa-se fundamentalmente com a
questão dos apoios para implementação da educação inclusiva no ensino superior,
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buscando compreender de que forma os recursos de Tecnologia Assistiva –
compreendidos como apoios – são utilizados para contribuir neste processo. O
problema em questão está na discussão sobre a forma, frequência e finalidade com
que os recursos de tecnologia assistiva são utilizados em uma universidade pública do
Brasil.
Para tanto, estão sendo utilizados os pressupostos do estudo de caso (André,
2013), na perspectiva quanti-qualitativa, tendo por sujeitos dez servidores técnicos que
atuam na Universidade investigada constituindo-se em interfaces do Núcleo de
Inclusão e Acessibilidade (NInA) em cada um dos dez campi. Para coleta de dados,
está sendo realizada análise documental para posterior aplicação de questionários
como instrumentos de pesquisa.
A pesquisa está estruturada em cinco etapas e encontra-se em andamento, sendo
que neste trabalho apresentamos os dados referentes a terceira etapa da pesquisa.
Assim, apresentaremos a seguir, uma discussão sobre a Tecnologia Assistiva em
interface com o ensino superior, para na sequência trazermos alguns dados sobre a
universidade – caso e após, teceremos algumas considerações finais.
2. TECNOLOGIA ASSISTIVA NO ENSINO SUPERIOR: ALGUMAS DISCUSSÕES
PRELIMINARES
Diferentes dispositivos legais subsidiam a garantia de acesso à educação em
todos os níveis de Ensino, dentre eles destaca-se a Constituição Federal de 1988
(Brasil, 1988); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) e a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (Brasil, MEC, 2008), dentre
outros. Assim, a inclusão de pessoas com deficiência emerge como uma realidade
desafiadora às instituições de ensino e estas precisam se adequar às novas
exigências, garantindo não apenas o acesso das pessoas com deficiência ao ensino
superior, mas a oferta de apoios e/ou ajudas que favoreçam a remoção de barreiras à
aprendizagem e à participação na universidade. Dentre as áreas que podem contribuir
com a oferta destacase a da Tecnologia Assistiva (TA).
Segundo Bersch (2013) o termo Tecnologia Assistiva ainda é muito novo e
costuma ser utilizado para identificar os recursos e os serviços que contribuem para
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais das pessoas com deficiência e assim,
contribuir para promoção de vida independente e inclusão. O Comitê de Ajudas
Técnicas (CAT), instituído no âmbito da Secretaria Especial dos Direitos Humanos
(SEDH) da Presidência da República define que:
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“Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social.” (Brasil, ata VII, 2007, s.p.)

A definição de Tecnologia Assistiva no Americans with Disabilities Act (ADA), de
1990, é baseada em duas atribuições, que são as de recursos e de serviços, indicando
que:
O termo recurso de TA significa qualquer item, peça de equipamento ou um
sistema de produto, quer seja adquirido comercialmente, modificado ou
customizado que é usado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades
funcionais de indivíduos com deficiências. O termo serviço de TA significa
qualquer serviço que diretamente assiste um indivíduo com uma deficiência na
seleção, aquisição ou uso de um recurso de TA (ADA, 1990).

Neste sentido, os recursos e serviços de TA podem ser compreendidos como
ferramentas de apoio tanto para promoção e ampliação de habilidades funcionais
deficitárias das pessoas que necessitam desse apoio quanto para possibilitar e
favorecer a realização de atividades/tarefas/funções impedidas em razão de uma
deficiência e/ou do envelhecimento. Existem diversas classificações quanto a
Tecnologia Assistiva. São exemplos de recursos de Tecnologia Assistiva: talheres
modificados,

abotoadores,

velcro,

barras,

calculadora

sonora,

pranchas

de

comunicação, mouses, teclados, acionadores, informações táteis, sistemas de controle
de

ambiente;

rampas,

elevadores,

mobiliário

adaptado,

órteses,

próteses,

estabilizadores ortotásticos, cadeiras adaptadas, bengalas, muletas, andadores,
carrinhos, cadeiras de rodas, lentes, lupas manuais e eletrônicas, softwares, materiais
em relevo, mapas e gráficos táteis, aparelhos para surdez, livros, textos e dicionários
digitais em língua de sinais, elevadores para cadeiras de rodas, rampas, bola sonora
entre outros. Portanto, a Tecnologia Assistiva oferece uma série de recursos e
serviços que podem contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência em
diferentes espaços da vida em sociedade e, em especial nas instituições de ensino.
Neste sentido, as instituições de ensino são ambientes profícuos para utilização
dos recursos de TA, por possibilitarem aos professores a oportunidade de utilizá-los
como importante ferramenta pedagógica para inclusão dos alunos com deficiência
bem como para favorecer que os alunos com deficiência superem barreiras a
aprendizagem e a participação nestas instituições. Mas, para que isso ocorra,
acredita-se que é necessário oferecer aos professores formação pedagógica nessa
área para que estes utilizem os recursos de TA em suas práticas pedagógicas e que
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os alunos com deficiência tenham acesso e utilizem os recursos de TA que a
instituição dispõe.
Acredita-se que tanto o conhecimento técnico e funcional da TA por parte dos
professores e servidores técnicos e quanto o reconhecimento e a valorização da
opinião dos alunos que utilizam a TA contribuem para que sejam maiores as
possibilidades de sucesso e o alcance dos objetivos pretendidos.
Muitas escolas de educação básica no Brasil contam com salas de recursos
multifuncionais onde os alunos com deficiência que necessitam de apoio
especializado, recebem o atendimento educacional especializado realizado com o
auxílio de recursos e de serviços de TA. Contudo, esses espaços existem
originalmente para atendimento às instituições de educação básica (Brasil, 2011) e
apenas algumas instituições de ensino superior em nosso país, contam com estes
espaços. Contudo, o Programa Incluir (Brasil, 2013) orienta e subsidia as instituições
de ensino no sentido de favorecer a acessibilidade, inclusive com aporte financeiro,
que possibilita dentre outras ações, a aquisição de materiais didáticos e recursos de
Tecnologia Assistiva.
3. A UNIVERSIDADE - CASO
A pesquisa Tecnologia Assistiva a favor da inclusão de alunos com deficiência no
ensino superior, como mencionado anteriormente, está sendo desenvolvida de acordo
com os pressupostos do estudo de caso, com a previsão de realização de cinco
etapas, sendo a 1ª. Etapa: a compilação legal e normativa de documentos que
fundamentam a política inclusiva, bem como o aprofundamento teórico da área em
estudo com revisão da literatura da área; 2ª. Etapa: análise documental onde serão
analisados o Projeto de Desenvolvimento Institucional da Universidade-caso, o
relatório interno de matrícula de alunos com deficiência em 2015, os relatórios do
Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Universidade-caso (NInA) quanto aos recursos
de Tecnologia Assistiva existentes; 3ª. Etapa: levantamento inicial de quais são os
recursos de Tecnologia Assistiva que a universidade possui; 4ª. Etapa: aplicação de
questionários aos sujeitos de pesquisa; 5ª. Etapa: análise dos dados e elaboração do
relatório final da pesquisa.
Portanto, a seguir apresentaremos a Universidade-caso e os dados coletados nas
primeiras três etapas da pesquisa, acompanhados de uma análise preliminar.
A Universidade investigada é uma instituição de ensino que surgiu a partir de uma
reivindicação da população da região da Campanha e Fronteira Oeste do Rio Grande
do Sul, no Brasil. Ela ainda é uma Universidade “nova”, tendo completado em 2015
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dez anos de existência. Atualmente, a Universidade oferece 62 cursos de graduação,
nos turnos diurno e noturno e na pós-graduação oferece cursos de especialização,
mestrado e doutorado. Portanto, a Universidade investigada tem o compromisso
expresso em contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e educacional da
conhecida região do pampa gaúcho. Nesta perspectiva, esta instituição criou o Núcleo
de Inclusão e Acessibilidade (NInA) que tem por responsabilidade desenvolver ações
para implantação das políticas de inclusão e acessibilidade. O Núcleo trabalha com as
áreas de acessibilidade dentre suas políticas externas, que são: formação continuada
de docentes; orientação, cooperação e planejamento junto aos núcleos educacionais
existentes em cada campi; aquisição de recursos de acessibilidade; realização de
levantamento de dados e acompanhamento de alunos com deficiência; fomento e
planejamento da acessibilidade arquitetônica e da infraestrutura, na comunicação e na
informação, nos projetos pedagógicos dos cursos, em materiais pedagógicos e
recursos de apoio à aprendizagem entre outras ações.
Contudo, a Universidade em estudo não possui salas de recursos multifuncionais,
embora ao longo do tempo tenha adquirido recursos de Tecnologia Assistiva que são
enviados aos seus campi de acordo com as políticas institucionais vigentes, o que tem
provocado algumas inquietações em relação aos recursos de Tecnologia Assistiva,
tais como: Os alunos com deficiência matriculados nos cursos oferecidos pela
Universidade-caso contam efetivamente com recursos de Tecnologia Assistiva
oferecidos pela universidade para favorecer sua formação acadêmica? Quais são os
recursos de TA que a universidade dispõe em cada um dos seus dez campi? Os
recursos de Tecnologia Assistiva estão sendo utilizados à favor da inclusão dos alunos
com deficiência? Quais são os recursos de TA utilizados com maior frequência pelos
alunos com deficiência? Em que setor e/ou espaço os recursos de TA estão alocados
nos campi? Quais são as barreiras enfrentadas para o uso dos recursos de TA como
apoio à inclusão dos alunos com deficiência? Quais são as contribuições oriundas do
uso dos recursos de TA para inclusão dos alunos com deficiência?
No relatório técnico do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Universidade
investigada (UNIPAMPA, 2015) indica-se que existiam no primeiro semestre de 2015,
centro e oito (108) alunos com deficiência matriculados nos dez campi da universidade
e que embora os dez campi da Universidade-caso possuam recursos de Tecnologia
Assistiva, a quantidade ainda é pequena para atender a toda a demanda de alunos
com deficiência. Além disso, alguns recursos de TA, devido às suas especificidades
não são utilizados em razão de a maioria dos servidores técnicos e professores não
possuírem capacitação específica para utilizá-los, como por exemplo a impressora
braile.
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Neste sentido, pode-se afirmar que a Universidade-caso conta com recursos de
TA para apoiar o processo de inclusão dos alunos com deficiência e, que alguns
alunos com deficiência da universidade contam com serviços de TA, mas estes são
oferecidos em geral, por outras instituições como a Associação de Cegos de Bagé;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; Clínicas de Reabilitação, dentre
outras. A Universidade-caso tem investido na capacitação de servidores e professores,
mas ainda há um longo caminho a percorrer.
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados apresentados neste artigo, foram obtidos nas três primeiras etapas da
pesquisa, sendo que nas etapas seguintes (4ª. e 5ª. etapas) eles serão qualificados e
aprofundados, com a aplicação de questinários aos sujeitos de pesquisa. Contudo,
pode-se inferir que o uso dos recursos de Tecnologia Assistiva no campo educacional
não se esgota na sua escolha e utilização, embora sejam os etapas importantes neste
processo, que envolve pensar o contexto no qual o aluno com deficiência está
inserido, o espaço físico, o tipo de recurso de TA a ser adquirido, as condições para
sua aquisição, a formação técnica e pedagógica do docente, bem como o
acompanhamento e a avaliação.
Portanto a definição e o uso de um recurso ou serviço de TA não são atemporais
e/ou infalíveis. Sua implementação precisa ser acompanhada, garantindo que possam
ser feitas adequações, adaptações e/ou modificações ao longo do processo. O que se
defende é que tanto os recursos quanto os serviços de Tecnologia Assistiva se
constituem em importantes contribuições para o processo de inclusão educacional dos
alunos com deficiência, em especial no ensino superior.
Os dados obtidos até o momento, revelam que a Universidade-caso possui
recursos de Tecnologia Assistiva, o que demonstra perspectivas de utilização destes
recursos para garantir acessibilidade e inclusão dos alunos matriculados na
universidade. Contudo, ainda é necessário expandir o número de recursos existentes
e, principalmente a oferta de formação continuada aos servidores técnicos dos núcleos
de apoio educacional e docentes para que os utilizem efetivamente em suas práticas
pedagógicas de modo que possam garantir a acessibilidade e inclusão dos alunos
com deficiência.
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Resumo:

Este trabalho descreve uma etapa inicial de uma
investigação sobre a eficácia de simulações computacionais
quando utilizadas no contexto de sala de aula juntamente
com o Quadro Interativo, Lousa Digital no Brasil. Nesta
investigação
propomo-nos
descrever
e
analisar
os
contributos que um simulador, construído para este tipo de
interface utilizando a programação em VPython, pode trazer
para o ensino de conceitos de Mecânica, na disciplina de
Física. O simulador incide em particular sobre a associação
do movimento real à sua descrição em termos dos gráficos
posição/tempo, velocidade/tempo, aceleração/tempo e à
variação da energia potencial e cinética com o tempo. Os
participantes são alunos do 10º e 11º ano de duas Escolas
Secundárias de Coimbra e os professores das respetivas
turmas, que desenvolverão atividades didáticas a partir do
software de simulação. Após um breve enquadramento da
investigação, apresentamos um estudo piloto realizado numa
turma do 11º ano da Escola Secundária José Falcão em
Coimbra, utilizando uma versão-teste do simulador, com
recolha de dados sobre as atitudes e comportamentos dos
alunos e professora. Após esta etapa, continuamos a
construção e o aperfeiçoamento do simulador computacional,
bem como a elaboração de um guião de exploração didática
com apoio do QI, a par da definição das condições de
realização
do
estudo
principal,
de
caráter
quasiexperimental, que investigará os resultados da utilização do
dispositivo pedagógico.

Palavras-chave:

Simulação computacional,
aprendizagem da física.

Abstract:

This paper describes an early stage of a research on the
effectiveness of computer simulations explored in class with
the aid of Interactive Whiteboard to teach Mechanics
concepts in High School physics courses. The simulator, was
constructed using the language VPython and focuses on the
association of real movement to its description in graphics of
position/time,
velocity/time,
acceleration/time
and
the
variation of the potential and kinetic energy with time. After a
brief presentation of the research framework we report a pilot
study conducted on a 11 t h grade class of the Secondary
School José Falcão in Coimbra. This study was developed
with a test version of the simulator and included data
gathering on the students and teacher’s attitudes and
behaviours. Currently, we continue to improve of the
computational simulator, and we work on the planning of the
main study, that will use a quasi-experimental approach.

1

quadro

interativo,

ensino

e

Bolsista da Capes, Brasil, Programa Ciências sem Fronteiras.
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1. INTRODUÇÃO
O conhecimento inicial dos alunos desempenha um papel importante na
aprendizagem eficaz, contudo é importante que este seja identificado e mobilizado e,
através de diferentes estratégias, possa ser trabalhado em sala de aula, uma vez que
é muitas vezes equívoco e resistente à mudança. A exploração destes equívocos pode
ser a base para gerar novas discussões e planejamento de estratégias e nesta
interação dar-se a aprendizagem significativa.
É neste âmbito que esta investigação em Ensino das Ciências se propõe estudar
o contributo de recursos educativos digitais, construindo na linguagem de
programação VPython um simulador computacional em língua portuguesa e de fácil
utilização por professores e alunos. Associando um guião para a sua utilização em
contexto de sala de aula com o apoio do Quadro Interativo (QI), procuramos criar um
dispositivo pedagógico (Gonçalves, 2014) que possa ser eficaz no ensino e
aprendizagem. De facto, acredita-se que este, quando combinado com outros recursos
digitais, constitui uma mais-valia na construção do conhecimento, incrementando as
interações entre docentes e discentes e as aprendizagens significativas, facilitando a
aquisição de conhecimento.
A Física é uma das disciplinas na qual os alunos apresentam maiores dificuldades
conceituais, observando-se pré-conceções preocupantes a serem trabalhadas ao
longo do percurso nesta disciplina. Em particular no estudo da mecânica, área em que
mais mais comuns as conceções desadequadas (Foisy et al, 2015), nomeadamente
pela evidente dificuldade dos alunos em relacionarem o movimento dos corpos com a
respetiva representação gráfica e vice-versa. Neste domínio surgem muitas lacunas no
conhecimento, que, quando não trabalhadas de uma maneira ativa para as superar,
podem provocar resistência à aprendizagem de tal disciplina. Portanto, os professores
são desafiados a ensinar de diferentes formas e a explorar estratégias diferenciadas e
adaptadas às dificuldades verificadas.
Espera-se que este estudo dê uma contribuição para o desenvolvimento
conceptual na aprendizagem das ciências físicas, investigando e promovendo
processos de ensino e aprendizagem eficazes. Espera-se também que contribua para
a valorização do QI e dos recursos digitais como ferramentas importantes neste
domínio.
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2. ENQUADRAMENTO
O papel do professor tem-se modificado constantemente ao longo dos últimos
anos, assim como as características e o papel do aluno, da escola, da sociedade
também se transformaram devido à evolução tecnológica acelerada e a uma
globalização do mercado. Diante disto, a presente geração de alunos já está a ser
formada num ambiente permeado por tecnologias, de modo que os recursos
educativos digitais tendem a ser bem recebidos no meio escolar. Com o auxílio dos
recursos digitais, podemos modificar a maneira de ensinar e de aprender, em que o
papel do professor passa a ser de orientador, mediador e coordenador, com intensa
participação dos alunos, seja individualmente, seja coletivamente.

2.1 A simulação no ensino e aprendizagem da Física
No ensino das Ciências, em especial da Física, os recursos educacionais digitais
têm assumido um papel importante e desenvolveram-se nos últimos anos várias
ferramentas de ensino e propostas que utilizam os recursos da realidade virtual, nos
espaços escolares ou em busca de novos espaços educacionais. Entre elas os
simuladores computacionais são de especial importância para o ensino e
aprendizagem da Física (v.g. Jimoyiannis, 2008, Marques, 2011, Lee e Hwan, 2015,
Rutten et al, 2015).
As simulações oferecem novos ambientes educacionais, que visam melhorar as
potencialidades de instrução dos professores, motivar os alunos e envolvê-los em
tarefas bastante interativas, facilitando assim o seu envolvimento ativo. Através delas
é possível criar ambientes em que os alunos aprendam através da exploração, onde
sintam maior liberdade na escolha do processo de recolha e análise de dados,
levando-os a vivenciar novos processos e situações experimentais, em que possam
testar hipóteses, identificar relações de causa-efeito e tomar de decisões. A análise
dos dados recolhidos, além de ser motivadora pela interação do aluno com o
computador, é também um elemento didático que possibilita estabelecer situações em
que o aluno se permite errar e aprender com o erro, através deste tentar novamente,
tomando consciência do seu aprendizado. Possuem também grande utilidade no para
alcançar uma aprendizagem significativa, nomeadamente, realizando uma ponte entre
os conhecimentos prévios e a aprendizagem de novos conceitos físicos, auxiliando no
desenvolvimento da compreensão científica dos conceitos.
Os simuladores computacionais utilizados em sala de aula podem trazer ainda
melhores resultados para a aprendizagem dos alunos quando combinados com outra
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ferramenta como, por exemplo, o QI, que potencia as interações na turma e a gestão
do processo didático.

2.2 O Quadro Interativo e seu uso no ensino
O QI é uma ferramenta tecnológica que pode ser utilizada em qualquer disciplina
e em qualquer nível de ensino. Potencia aulas mais dinâmicas, interativas e
motivadoras e mais próximas da realidade dos nossos alunos, que chegam às escolas
cada vez mais tecnologicamente envolvidos e ávidos por novidades.
O QI é considerado uma ferramenta de ensino com muitas potencialidades
pedagógicas e didáticas, sobretudo pela interatividade que o caracteriza. Vários
autores (v.g. Silva e Torres, 2009, Cruz e Lencastre, 2013, Mellingsaeter e Bungum,
2015, Mata et al, 2016) destacam os benefícios do uso do QI em sala de aula. Pelo
seu potencial interativo e colaborativo, a possibilidade de criar e modificar recorrendo
apenas a uma caneta, a inserção de imagens, gráficos, folhas de cálculo, texto e
adaptação de materiais em tempo real, pela sua facilidade e capacidade de
vizualização, poder salvar o que foi realizado no quadro, partilhar o material trabalhado
em aula com os alunos e obter um maior feedback.
Assim sendo, o QI na sala de aula pode ser uma valiosa ferramenta educacional,
permitindo grandes mais-valias no processo de ensino e de aprendizagem da Física,
redundando quase sempre numa melhoria do referido processo. No entanto, requer
investimento na promoção e avaliação da sua utilização.
3. ESTUDO PILOTO
Foi realizado um estudo piloto em ambiente de sala de aula, numa turma de 19
alunos do 11º. ano da Escola Secundária José Falcão de Coimbra, com a colaboração
da respetiva docente de Físico-Química. Este estudo envolveu a adaptação do
simulador ao contexto específico, a aferição e teste do dispositivo pedagógico e uma
análise exploratória dos processos e resultados, com base na observação dos
comportamentos dos alunos e da professora relativamente às estratégias de trabalho.

3.1 Preparação
O processo de escolha do tema a ser trabalhado com a turma e de determinação
das características do simulador teve a colaboração da professora envolvida no estudo
piloto. Com sua experiência na docência em Física explanou as principais dificuldades
dos alunos observadas ao longo de sua prática docente e os conteúdos em que são
mais visíveis. O estudo incidiu em particular sobre o movimento acelerado, com ênfase
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na associação do movimento real à sua descrição em termos dos gráficos
posição/tempo e velocidade/tempo no plano inclinado, sendo um dos conteúdos em
que a turma mais apresentou pré-conceções inadequadas.
A partir das sessões de trabalho e entrevistas informais com a professora
realizou-se a construção/programação de uma versão-teste do simulador, utilizando-se
a linguagem de programação em Vphyton, após análise de outros simuladores de
Física disponíveis na internet. Buscámos programar um simulador simples, em língua
portuguesa, que simula o movimento de uma esfera no plano inclinado, específico
para os objetivos a alcançar, com um grande potencial para o ensino e aprendizagem
da Física, e da mecânica em particular. Um recurso que pode ser explorado por
professores e por alunos, facilitando o trabalho docente e que se espera seja útil no
processo da construção de conhecimento, uma vez que foi planejado de acordo com
as principais dificuldades conceituais dos alunos sobre movimentos no plano inclinado.
De seguida, foram definidas as tarefas a serem trabalhadas na intervenção. Este
processo foi também realizado juntamente com a professora participante atendendo às
características dos alunos. Salientamos aqui a importância da participação da
professora, sendo que esteve presente em todas as etapas desde o planeamento até
a execução.
Paralelamente e atendendo às suas necessidades, desenvolveu-se uma
componente formativa da professora quanto ao uso das ferramentas do QI, bem como
do simulador.
Na Tabela 1 apresentamos as características do simulador para esta fase do
estudo.
Tabela 2: Características do simulador

Comando

Função

Botão: Limpar
Botão: Começar/Parar/Continuar/Recomeçar

Limpar/apagar todos os gráficos;
Dar o comando do início do movimento, também
tem as funções de parar a qualquer instante do
movimento, recomeçar e quando finalizou a opção
de recomeçar;
Escolher o ângulo do plano inclinado;
Optar se deseja ou não que que o vetor velocidade
seja visível;
Aparecer ou não os gráficos;
Apresenta os gráficos velocidade/tempo e

Régua de rolagem: Ângulo inicial
Caixa: Vetor velocidade
Caixa: Mostrar gráficos
Janela dos gráficos

posição/tempo;

Janela da esfera

Realiza 5 curvas/retas de cores diferentes, após
estas repetem-se as cores;
Mostra o movimento da esfera.
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A seguir apresentamos o écran do software de simulação construído e adaptado
para a intervenção (Fig.1):

Figura 16
Écran do simulador

A escolha de combinar as duas ferramentas tecnológicas deu-se devido às
vantagens de utilização de ambas, já referidas. A justificação do uso do QI e não de
um simples projetor de imagens é em virtude da maneira como o simulador pode ser
explorado juntamente com esta ferramenta. Com o QI o professor pode através da
caneta, também chamada de ActivPen, ou mesmo com o toque de seu dedo na tela,
simular os movimentos para o grande grupo, estando na frente do simulador, ou seja
no quadro, para realizar questionamentos à turma e observações em tempo real do
movimento. Isto é difícil de se fazer quando está apenas trabalhando com um projetor
de imagens, pois terá que permanecer junto do seu computador. Também como
destacado anteriormente, pode agregar-se à simulação as ferramentas do QI,
proporcionando um ensino cada vez mais interativo.

3.2 Intervenção
Para o desenvolvimento das atividades, num primeiro momento, a professora
realizou uma retomada dos conceitos sobre o tema abordado – lançamento no plano
inclinado. Iniciou com questionamentos para o grande grupo, após o que resolveu
alguns exemplos na lousa (quadro) e por fim fez a transição para o QI, momento que
despertou grande interesse, curiosidade e motivação dos alunos. Resolveu juntamente
com a turma atividades no simulador, utilizando a ferramenta caneta do QI e a opção
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da cortina. Primeiramente, simulou o movimento da esfera com diferentes inclinações
(0°, 15°, 30º, 45º, 60º e 90º), deixando visível aos alunos apenas o movimento no
plano inclinado. Com o auxílio da caneta do QI, traçou a decomposição vetorial,
demonstrando como estes se comportavam à medida que a inclinação do plano era
modificada. Questionando à turma como deveriam ser os gráficos para estas
inclinações, os alunos deram suas opiniões, discutiram os possíveis resultados e por
fim mostrou as representações e novamente discutiram-se os dados obtidos, fazendo
a análise das curvas quanto ao seu movimento. Também foi solicitada, pela docente, a
colaboração dos alunos, sendo que alguns foram até a frente da turma para
desenvolver tarefas com as ferramentas. Com o auxílio da professora e da turma,
simularam as situações indicadas, calcularam teoricamente as grandezas físicas e
compararam os seus resultados com os valores fornecidos no QI. Todos os dados
obtidos foram devidamente discutidos, trazendo a possibilidade de explorar a visão
crítica dos estudantes sobre os resultados alcançados.
Na Figura 2 apresentamos uma imagem da intervenção.

Figura 17
Imagem da intervenção no estudo piloto

3.3 Resultados
A recolha dos dados deu-se por observação direta e diferida, através de registos
áudio e vídeo, grelha de observação e entrevista com a professora.
Nesta experiência preliminar foi evidente uma grande aceitação da professora e
da turma em trabalhar com o dispositivo pedagógico proposto. A professora em todas
as etapas mostrou-se muito aberta ao diálogo e motivada para utilizar as ferramentas.
Nos alunos observou-se neste estudo um entusiasmo por poderem também fazer uso
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destes

recursos

para

sua

própria

construção

do

conhecimento,

com

consciencialização do processo.
Em relação ao uso do QI, observou-se uma certa inibição e resistência por parte
da professora em utilizar os seus recursos, o que justificou, em entrevista, pela
limitação de conhecimentos e competências específicas sobre tal tecnologia. Assim,
em alguns momentos este foi utilizado apenas como tela de projeção, o que acontece
na maioria das escolas que dispõem de QI. Apesar dos momentos de formação
desenvolvidos, ainda destacamos a necessidade de, na próxima fase desta
investigação, realizar mais sessões de formação específicas com os professores
envolvidos, para assim obtermos uma melhoria na eficácia da combinação destes dois
recursos tecnológicos.
Analisando os registos ficaram evidentes as atitudes positivas de todos os
envolvidos quanto ao uso do QI, pois não era preciso parar a simulação e ir até a
frente do simulador para fazer comentários, perguntas e observações o trabalhar o
simulador com o QI possibilitou esta interação em tempo real.
Quanto ao simulador, observou-se as vantagens do seu uso no ensino deste
conteúdo, possibilitando aprofundar melhor alguns conceitos que antes eram difíceis
de entender pelos alunos, pela limitação de visualização dos movimentos utilizando-se
apenas o quadro negro e o manual, conforme relatado pela professora na entrevista.
Também facilitou o trabalho com as pré-conceções existentes, o teste de hipóteses e o
validar de conhecimentos já construídos anteriormente. Por se tratar de um simulador
construído com uma interface de fácil utilização, simples e ao mesmo tempo atrativo
ficou evidente que tanto alunos quanto professora sentiram-se à vontade e motivados
em usá-lo.
O papel da professora foi de suma importância, pois através dos recursos
utilizados e das atividades propostas proporcionou à turma momentos de muita
interação e envolvimento. Os alunos puderam também desenvolver algumas das
atividades no simulador, o que despertou grande interesse e motivação da turma,
sendo que a professora organizou a tarefa de forma a não deixar os alunos sem um
objetivo ao manusear os recursos. A professora desafiava-os para as atividades e os
alunos, com ajuda da turma, resolviam o que era solicitado, testando o que
acreditavam estar certo, modificando o que apresentava erro e por fim, após refletir
sobre o resultado, validavam o conhecimento construído.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estudo piloto realizado, os recursos educacionais digitais (simulador e QI),
aliados à coerente intervenção docente, contribuíram para a promoção de um
ambiente interativo gratificante e propício ao processo de ensino e de aprendizagem,
em que as variadas formas de assimilação de conteúdos possibilitaram aos alunos
aprender no contexto das suas características diferenciadas de aprendizagem. A
experiência vivenciada pelos discentes do 11º ano e a professora da respetiva turma
permitiu reunir elementos que nos possibilitam inferir acerca da possibilidade da
utilização de uma nova situação-problema gerada a partir de uma simulação
computacional que desafie os estudantes a refletir, formular hipóteses e elaborar
argumentações coerentes.
O simulador continua a ser programado para a próxima fase deste estudo, com
turmas do 10º ano. Numa abordagem quasi-experimental, procuraremos avaliar a sua
eficácia ao nível da aprendizagem. Para tal, realizamos a preparação de um guião
com atividades para os professores a ser explorado, em sala de aula, combinando o
simulador com o QI. Por fim, será oferecida à comunidade educativa uma formação
através de workshop sobre esta abordagem de trabalho e a sua exploração.
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Resumo:

Este artigo trata de uma experiência pedagógica realizada
com um grupo de quarenta estudantes dos 8º e 9º anos do
Ensino Fundamental de dez escolas da rede pública
municipal de ensino. A pesquisa foi realizada em cinco
momentos, nos quais em quatro deles foram propostas
oficinas tecnológicas com o uso de três recursos digitais: um
ambiente de programação, uma plataforma para construção
de aplicativos e um editor de vídeos para estudo do tema
Educação Ambiental. No quinto momento, um encontro foi
realizado na forma de uma gincana para apresentação dos
projetos elaborados pelos estudantes. Para a realização das
oficinas, os estudantes foram divididos em dois grupos. Eles
elaboraram histórias, aplicativos e vídeos durante as oficinas
sobre o tema proposto. Três professores foram mediadores
da experiência pedagógica, abordando algumas ferramentas
nestes três recursos digitais. A interação e a motivação
foram aspectos centrais da pesquisa. Os instrumentos de
coleta de dados foram um questionário pré-teste sobre a
percepção de alunos com relação ao uso de computadores e
um questionário pós-teste sobre a aceitação dos alunos
acerca das atividades realizadas. As observações de uma
professora que acompanhou a pesquisa também foram
coletadas para análise e discussão. Percebeu-se a interação
e motivação dos alunos, além da aceitação das atividades
propostas por meio dos dados dos questionários e
observações realizadas na pesquisa.

Palavras-chave:

Tecnologias Digitais, Educação Ambiental, Interação,
Motivação, Experiência Pedagógica.

Abstract:

This article is a pedagogical experiment conducted with a
group of forty students from the 8th and 9th grades of
elementary school of ten municipal public schools. The
survey was conducted in five moments, in which on four
moments were proposed technological workshops with the
use of three digital features: a programming environment, a
platform for building applications and a video editor for study
of the subject Environmental Education. On the fifth moment,
a meeting was held in the form of a competition for the
presentation of projects developed by students. To conduct
the workshops, students were divided into two groups. They
drew up stories, applications and videos during workshops on
the theme. Three teachers were mediators of pedagogical
experience, addressing some tools in these three digital
resources. The interaction and the motivation were key
aspects of the research. The data collection instruments were
a pretest questionnaire on the perception of students
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regarding the use of computers and a post-test questionnaire
about
students'
acceptance
on
the
activities.
The
observations of a teacher who accompanied the survey were
also collected for analysis and discussion. The students’ the
motivation and the interaction were perceived, as well as
acceptance of the proposed activities through the data from
the questionnaires and observations conducted in the
research.
Keywords:

Digital Technologies, Environmental Education, Interaction,
Motivation, Teaching Experience.

1. INTRODUÇÃO
Segundo Valente (2013), as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC) apresentam várias facilidades que podem auxiliar o desenvolvimento de
atividades curriculares, porém as TDIC ainda não foram integradas ao currículo. Neste
sentido, de acordo com Silva (2010), a realização de práticas pedagógicas apoiadas
em tecnologias contribui para a inserção de forma gradual destas atividades no
currículo.
Além disso, para Rodrigues e Colesanti (2008), “as diferentes tecnologias
implicam mudanças nas atitudes, valores e comportamentos, nos processos mentais e
perceptivos” (p. 64), que podem contribuir com o processo de Educação Ambiental. É
neste contexto que o presente trabalho aborda o uso das TDIC para o ensino de um
conteúdo curricular, neste caso, a Educação Ambiental, visando contribuir com a
inserção deste tipo de tecnologia de forma permanente no currículo.
A pesquisa foi proposta em um ambiente colaborativo, em que estudantes se
organizaram em duplas para produzir seus projetos relacionados ao tema Educação
Ambiental. Dillenbourg (1999 como citado em Silva, 2011) afirma que a aprendizagem
colaborativa se refere a “uma situação em que formas específicas de interação entre
pessoas devem acontecer, o que despertaria mecanismos de aprendizagem, mas não
há garantia que as esperadas interações ocorram de fato” (p. 30). Para Torres,
Alcantara e Irala (2004), a aprendizagem colaborativa é uma estratégia de ensino que
busca a participação do estudante em um processo ativo e efetivo. Neste âmbito, a
literatura sobre esta temática apresenta maneiras de promover a aprendizagem
colaborativa, como destacado por Silva (2011).
A interação e a motivação dos estudantes foram aspectos centrais desta
pesquisa. Desta forma, este trabalho busca investigar a percepção e a aceitação de
um grupo de 40 estudantes sobre uma experiência pedagógica, organizada em cinco
momentos, com o uso de TDIC para a programação de histórias, a construção de
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aplicativos e a elaboração de vídeos no ensino do conteúdo curricular Educação
Ambiental.
Dentre os diversos recursos disponíveis, três desses foram selecionados para
serem trabalhados com um grupo de 40 estudantes de 8º e 9º ano do Ensino
Fundamental de dez escolas municipais. Os estudantes foram organizados em dois
grupos, um no turno matutino e outro no vespertino, a fim de estudar o tema Educação
Ambiental com apoio destes recursos. Os estudantes construíram os seguintes
projetos: histórias, aplicativos para dispositivos móveis e vídeos durante oito oficinas.
Os recursos de trabalho selecionados foram: o ambiente de programação Scratch,
uma plataforma on line de construção de aplicativos e o editor de vídeos VideoSpin.
Esses recursos foram escolhidos devido à facilidade em se trabalhar uma
proposta pedagógica e pela instalação acessível em computadores, já que é possível
criar projetos nos mesmos de forma gratuita. A seguir, cada um dos recursos será
apresentado brevemente.
O Scratch é um ambiente de programação criado no Lifelong Kindergarten do
Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), que permite a criação de
histórias, animações, jogos, artes e outras produções, desenvolvendo um trabalho
criativo, colaborativo e interativo (Pensamento digital, 2012). Foi criado especialmente
para idades entre 8 e 16 anos, porém está sendo utilizado por pessoas de todas as
idades (Resnick, Maloney, Monroy-Hernández, Rusk, Eastmon, Brennan, Millner,
Rosenbaum, Silver, Silverman & Kaifai, 2009).
O uso dessa linguagem possibilita uma estratégia diferenciada e facilitadora no
ensino de conteúdos curriculares, permitindo desenvolver o raciocínio sistemático
(Pensamento digital, 2012).
Uma plataforma on line de criação de aplicativos para dispositivos móveis,
intitulada Fábrica de Aplicativos, foi também utilizada por meio do recurso “criar
aplicativos grátis”. A partir dessa é possível inserir vídeos, notícias, páginas da web,
criar galerias, dentre outras possibilidades. A plataforma disponibiliza a criação de
aplicativos para restaurantes, lojas, hotéis, televisão, rádio, negócios, comunidades,
escolas e blogs (Fábrica de aplicativos, 2016). Neste contexto, destaca-se o potencial
que o desenvolvimento de aplicativos pode representar no processo de ensino e
aprendizagem de conteúdos curriculares (Duda & Silva, 2015).
O VideoSpin 2.0, também utilizado neste projeto, produzido pela Pinnacle, é um
software gratuito e considerado fácil de usar. Possui uma interface atraente e útil.
Fotos, vídeos, efeitos de transição e som podem ser adicionados ao vídeo (Videospin,
2016). Para Silva (2014), a produção de vídeos com a participação dos estudantes
pode ser bem eficiente para transmitir ou revisar conteúdos.
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Estes três recursos foram utilizados durante oito oficinas, denominadas Oficinas
Tecnológicas, de 2 horas cada, e em um encontro, também com 2 horas, no qual se
realizou uma gincana. As oficinas e o encontro foram organizados em cinco
momentos.
O ambiente de programação Scratch foi utilizado para construção de histórias em
três oficinas durante o primeiro momento da pesquisa. No segundo momento,
organizado em duas oficinas, trabalhou-se a construção de aplicativos na plataforma
Fábrica de Aplicativos. A elaboração de vídeos foi trabalhada em duas oficinas por
meio do software VideoSpin, caracterizando o terceiro momento. No quarto momento,
realizou-se uma oficina para finalização dos projetos elaborados pelos estudantes. Por
fim, o quinto momento foi realizado em um encontro de 2 horas, no qual os projetos,
histórias, aplicativos e vídeos, elaborados pelos estudantes nas oficinas, foram
apresentados de forma dinâmica em uma gincana, chamada Gincana Tecnológica.
Neste contexto, cabe salientar que os instrumentos de coleta de dados utilizados
nesta pesquisa foram: um questionário pré-teste sobre a percepção de alunos com
relação ao uso de computadores e um questionário pós-teste que buscou investigar a
aceitação dos alunos sobre as atividades realizadas nos cinco momentos da pesquisa.
As observações de uma professora que acompanhou a pesquisa também foram
coletadas para análise e discussão.
A perspectiva teórica deste artigo é a de Vygotsky, que utiliza o sóciointeracionismo para descrever a situação em que o homem aprende com o outro ao se
relacionar, e esta relação é importante no processo de ensino e aprendizagem. Nesse
processo, a motivação é sempre tratada como um fator necessário. Além disso, para
aprender é preciso querer. Mas, esse querer é possível de ser estimulado. Ao interagir
com o outro, o indivíduo recebe estímulos e podem ocorrer aprendizagens (Alves,
2013).
A estrutura do artigo é apresentada a seguir. Na seção 2, os procedimentos
metodológicos realizados durante a pesquisa são descritos. Na seção 3, os resultados
obtidos em questionários pré-teste e pós-teste são apresentados, assim como as
realizações dos alunos durante as oficinas. Finalmente, a seção 4, apresenta as
considerações do trabalho.
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa foi realizada em cinco momentos, dos quais nos quatro
primeiros foram realizadas oficinas. As Oficinas Tecnológicas tiveram como objetivo
desenvolver habilidades relacionadas à ciência e à tecnologia de acordo com as
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necessidades e vivências do cotidiano dos estudantes, ao estudarem o conteúdo
Educação Ambiental.
As oficinas foram realizadas com estudantes pertencentes a dez escolas
municipais de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, que apresentam o
segundo segmento do Ensino Fundamental. Neste sentido, a equipe gestora de cada
escola fez a seleção de quatro estudantes do 8º e/ou 9º anos do Ensino Fundamental,
levando em conta o seu interesse pelo uso de TDIC. Totalizou-se, assim um grupo
com 40 estudantes.
Vale ressaltar que os estudantes selecionados estudavam em turnos diferentes,
28 no turno da manhã e 12 no turno da tarde. Por este motivo foi necessário realizar
as oficinas em ambos os turnos, sendo que os alunos que estudavam no turno da
manhã participavam das oficinas durante a tarde e vice-versa.
Como a proposta era de que cada estudante pudesse construir projetos no
computador; foi necessário utilizar um laboratório de informática com um número
adequado de computadores. Neste sentido, utilizou-se um laboratório de informática
pertencente a uma instituição federal de ensino, no mesmo município das escolas,
com um total de 30 computadores.
Foram programadas um total de oito oficinas tecnológicas, cada uma com duração
de 2 horas e realizadas com frequência semanal durante os meses de março a abril de
2015. Visando estimular diversas habilidades nos estudantes, a pesquisa foi
estruturada em cinco momentos:
No primeiro momento houve três oficinas nas quais se trabalhou a construção de
histórias em um ambiente de programação; no segundo, duas delas abordaram a
construção de aplicativos; no terceiro, duas foram sobre construção de vídeos; e, no
momento seguinte, ocorreu uma oficina para finalização de todos os projetos
elaborados pelos estudantes. As oficinas foram ministradas por três professores que
utilizaram como recursos um datashow e um computador. Por fim, para o quinto e
último momento, organizou-se um encontro para a apresentação dos projetos pelos
alunos aos representantes das unidades escolares e aos demais estudantes
participantes.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa foram: um
questionário pré-teste, um questionário pós-teste e observações.
O questionário pré-teste propôs as seguintes perguntas, nesta ordem: “Você gosta de
utilizar o computador?”, “Com qual frequência você utiliza o computador?” e “O uso do
computador contribui para a aprendizagem?”. A primeira e a terceira perguntas tiveram
as oções de respostas: “sim”, “não” e “não sei”. A segunda pergunta apresentou as
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opções de respostas: “Diariamente”, “Duas ou três vezes por semana”, “Somente uma
vez por semana”, “Raramente”.
O questionário pós-teste apresentou seis perguntas. Na primeira pergunta, os
estudantes deveriam responder a seguinte questão: “Você gostou das Oficinas
Tecnológicas?” e as opções de resposta foram “sim” e “não”. Na segunda pergunta, os
alunos foram questionados sobre o que mais gostaram, sendo uma pergunta aberta. A
terceira pergunta questionou se os alunos gostaram da gincana, também com as
opções “sim” e “não” para resposta. Na quarta, os estudantes deveriam avaliar a
gincana como “ruim”, “regular”, “bom” ou “ótimo”. Na quinta e sexta perguntas, os
estudantes deveriam apresentar suas sugestões e/ou críticas sobre as Oficinas
Tecnológicas e a Gincana Tecnológica, respectivamente.
As questões abertas foram analisadas de acordo com técnica de Análise de
Conteúdo de Bardin. Esta pode ser considerada como “um conjunto de técnicas de
análises de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição dos conteúdos das mensagens” (Bardin, 1977 como citado em Franco,
2008, p. 38). Para realizar esta técnica, inicialmente realizou-se a leitura das respostas
dos questionários. A partir desta leitura, as mensagens foram classificadas segundo
categorias elaboradas.
A seguir, cada momento da pesquisa será brevemente apresentado.

2.1 Primeiro momento
O primeiro momento referente à criação de histórias mediante programação foi
organizado em três oficinas. A primeira oficina foi iniciada com uma dinâmica, na qual
os estudantes deveriam se apresentar e compreender a proposta sobre a importância
do uso das TICs e do trabalho colaborativo no estudo de conteúdos curriculares. Após
esta dinâmica, responderam um questionário pré-teste que buscou conhecer a
percepção deles sobre o uso do computador.
Em seguida, diversas tarefas do cotidiano foram utilizadas como exemplo para
realizar uma introdução ao conceito de programa de computador. Os alunos
descreveram os passos necessários para a realização de uma determinada tarefa
enquanto a professora responsável fez o paralelo com o processo de elaboração de
um programa de computador. Posteriormente, o software de programação Scratch foi
apresentado. A Figura 1 ilustra o ambiente de desenvolvimento do Scratch, na versão
2.0.
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Figura 1: Ambiente introdutório de programação Scratch – versão 2.0 – em português

Fonte: Tela capturada pelos autores do artigo.

As principais ferramentas do ambiente Scratch foram apresentadas pela
professora responsável. Além disso, os estudantes receberam também uma apostila
com a descrição dessas ferramentas, entre elas: a movimentação de personagens,
adição de texto, som e planos de fundo. Após esta etapa, propôs-se aos alunos a
elaboração de uma história, no ambiente Scratch, sobre a temática Educação
Ambiental com duração mínima de 60 segundos e máxima de 90 segundos.
Na segunda oficina, os estudantes foram organizados em duplas para discutir e
apresentar uma proposta de tema para a história solicitada. Em seguida, as duplas
elaboraram uma história, inicialmente no papel, com base na temática proposta. Ainda
nesta oficina, teve início o desenvolvimento de um programa no ambiente Scratch para
a criação da história com uso de recursos multimídia. A terceira oficina serviu para as
duplas de estudantes finalizarem os seus trabalhos.

2.2 Segundo momento
O segundo momento referente à criação de aplicativos para dispositivos móveis
foi organizado em duas oficinas. A primeira oficina foi iniciada com a apresentação do
software Fábrica de Aplicativos, plataforma on line de criação de aplicativos para
dispositivos móveis. A Figura 2 ilustra o ambiente desta plataforma.
Figura 2: Página inicial para criação de aplicativos da Fábrica de Aplicativos

Fonte: Tela capturada pelos
autores do artigo.
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Nesta oficina, os alunos conheceram as principais ferramentas disponíveis na
plataforma, entre elas: inserção de imagens, textos e vídeos; e realizaram testes
criando aplicativos conforme os seus interesses. Ao fim da primeira oficina, a
professora pediu que os estudantes se organizassem em duplas e pensassem em um
tema relacionado à Escola Sustentável, dentro da temática maior Educação Ambiental.
Na segunda oficina, os estudantes iniciaram a construção de um aplicativo, em
duplas, sobre o tema escolhido. Após concluir esta tarefa, os alunos puderam
experimentar e compartilhar os aplicativos criados, ao copiarem o endereço eletrônico
disponibilizado pelo site, para baixar o aplicativo em seus celulares.

2.3 Terceiro momento
O terceiro momento referente à criação de vídeos foi organizado em duas oficinas
ministradas por uma professora responsável. A Figura 3 mostra a tela inicial do
software VideoSpin utilizado nas oficinas.
Figura 3: Tela inicial do software VideoSpin da Pinnacle

Fonte: Tela capturada pelos autores do artigo.

A primeira oficina teve como objetivo o conhecimento das principais ferramentas
do software VideoSpin. Para isso, os estudantes escolheram um assunto de que
gostassem para criar um vídeo e testar as ferramentas. Esta etapa foi realizada
individualmente; cada aluno em um computador. À medida que as ferramentas eram
apresentadas e suas funções descritas, os estudantes as testavam no computador,
criando seus vídeos teste. Ao fim desta primeira oficina, os alunos foram orientados a
escolher um tema sobre questões ambientais, dentre os seguintes temas propostos
pela professora: Poluição da água, Poluição do solo, Poluição do ar, Desperdício da
água, Reciclagem, Aquecimento global, Desmatamento, Energias renováveis e
Cidades sustentáveis. Na segunda oficina, os estudantes foram organizados em
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duplas e produziram um vídeo sobre um dos temas propostos na oficina anterior, com
duração máxima de 2 minutos.

2.4 Quarto momento
O quarto momento consistiu na culminação e catalogação dos trabalhos
realizados pelas duplas de alunos. Para isso, organizou-se uma oficina geral para que
os alunos pudessem finalizar e/ou aprimorar todos os projetos que ainda não
estivessem sido concluídos. Além disso, distribuíram-se fichas para cada dupla de
alunos, a fim de identificarem cada projeto desenvolvido: história, aplicativo e vídeo;
explicitando o tema de cada projeto e seu objetivo.

2.5 Quinto momento
O último momento consistiu na apresentação e avaliação dos trabalhos
realizados. Para isso, marcou-se um evento chamado de Gincana Tecnológica, em
que os estudantes apresentaram as suas produções representando cada escola
participante. Além dos alunos, cada escola teve um representante oficial convidado a
participar da Gincana. Uma comissão formada por três professores, sem vínculo com
os estudantes ou com as escolas representadas, julgou cada projeto de acordo com a
sua categoria (história, aplicativo ou vídeo) e o uso dos recursos computacionais,
assim como a temática Educação Ambiental.
Os estudantes também participaram de um quiz com perguntas do tipo
“verdadeiro ou falso” sobre curiosidades e novas produções do mundo tecnológico. É
válido salientar que o quiz foi uma proposta dinâmica utilizada para o encerramento
das atividades. Em seguida, responderam um questionário pós-teste sobre a
percepção das Oficinas Tecnológicas e da Gincana.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção, apresenta-se em primeiro lugar resultados de um questionário préteste; em seguida, resultados e observações realizadas como consequência da
realização das oficinas e finalmente resultados de um questionário pós-teste.
Com relação ao questionário pré-teste, os 40 estudantes participantes
responderam ao questionário. Na primeira pergunta, “Você gosta de utilizar o
computador?”, 93% dos alunos responderam afirmativamente, 5% responderam que
não, e outros 2% não souberam responder. Em relação à segunda pergunta, “Com
qual frequência você utiliza o computador?”, 38% dos alunos disseram que utilizavam
o computador diariamente, 17% afirmaram utilizar duas ou três vezes por semana,
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17% utilizavam somente uma vez por semana e outros 28% responderam que
utilizavam raramente. Alguns alunos que declararam que utilizavam o computador com
pouca regularidade mencionaram que usavam o celular com frequência.
Na terceira pergunta, sobre a contribuição do computador para a aprendizagem,
96% dos alunos consideraram que o uso do computador contribui para a
aprendizagem, 2% afirmaram que não contribui e 2% não souberam responder.
As respostas do questionário pré-teste mostraram que o uso do computador pela
maioria dos estudantes, 55%, é frequente, e que o celular também está presente no
seu cotidiano. Enquanto um grande número de estudantes, 93%, afirmou gostar de
utilizar o computador, uma percentagem maior ainda, 96%, considera que o seu uso
contribui para a aprendizagem.
Com relação ao primeiro momento, os estudantes construíram as histórias no
ambiente de programação Scratch com a mediação do professor responsável e
interação com os colegas. Dificuldades iniciais foram resolvidas em um ambiente
colaborativo. As histórias apresentaram no mínimo dois personagens, e utilizaram
recursos como a movimentação dos personagens, sons, textos, e diversos planos de
fundo. As exigências sobre a temática das histórias assim como sobre a duração
máxima das mesmas foram atendidas. Os estudantes enfrentaram, de maneira
satisfatória, o desafio de interagir com um ambiente de trabalho inicialmente
desconhecido, o Scratch. Foram capazes de utilizar todas as ferramentas que lhes
foram apresentadas e inclusive uma dupla de alunos fez uso de ferramentas
adicionais.
A seguir, a Figura 4 com uma das telas da história produzida por uma dupla.
Figura 4: Trecho de uma das histórias produzidas no Scratch

Fonte: Tela capturada pelos autores do artigo.
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Com relação ao segundo momento, os estudantes demonstraram domínio na
construção de aplicativos, sendo abordados os seguintes temas: desperdício da água,
construção de horta, atividades sustentáveis, ecossistemas e problemas ambientais do
município. Os aplicativos apresentaram imagens e textos sobre esses temas.
Uma dificuldade enfrentada pelos alunos foi o fato de que apesar de muitos deles
possuírem celulares, a maioria não tinha acesso à internet de qualidade fora da
instituição em que as oficinas foram realizadas. Tal dificuldade revelou a grande
motivação e interesse por parte dos alunos, em aprimorar o desenvolvimento dos
aplicativos em casa. Apresenta-se como exemplo, na Figura 5, a tela inicial de um dos
aplicativos elaborados pelos estudantes.
Figura 5: Tela inicial do aplicativo Horta na Escola

Fonte: Tela capturada pelos autores do artigo.

Com relação ao terceiro momento, os estudantes também demonstraram
facilidade na produção de vídeos. Eles fizeram uma seleção de músicas e imagens,
obtidas em diversos sites na internet e utilizaram esses recursos na elaboração dos
vídeos. Alguns inclusive adicionaram as suas próprias fotografias. Todos os vídeos
elaborados estavam de acordo com os temas escolhidos e com o tempo de duração.
A Figura 6 apresenta a captura de imagem de um vídeo produzido pelos alunos,
ressaltando que os estudantes também utilizaram efeitos como transição de imagens.
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Figura 6: Trecho de um vídeo elaborado sobre o tema Cidades Sustentáveis

Fonte: Tela capturada pelos autores.

O quarto momento foi importante porque os estudantes puderam revisar os seus
projetos, descobrir falhas ou omissões, e realizar melhorias. Foram feitas alterações
como: adequação do tempo das falas nas histórias e inserção de músicas nos vídeos,
adição de mais imagens e informações nos aplicativos elaborados. Além disso,
registraram em uma ficha, os temas de seus projetos e os objetivos de cada um, ou
seja, o que cada projeto pretendeu apresentar sobre a relação com a Educação
Ambiental.
No quinto e último momento da pesquisa, os estudantes tiveram os seus trabalhos
avaliados. Vale observar que todos os avaliadores enalteceram os projetos realizados
e atribuíram uma classificação de acordo com a qualidade das apresentações,
conteúdo e recursos utilizados.
Com relação ao questionário pós-teste, os seguintes resultados foram obtidos.
Dos quarenta alunos participantes, um total de 36 questionários foram respondidos.
Com relação à primeira pergunta, 97% dos estudantes afirmaram que gostaram das
oficinas e 3% afirmaram que não gostaram. Este resultado evidencia que a maioria
dos estudantes gostou da participação nas Oficinas. Em relação à segunda pergunta,
“De que você mais gostou?”, a Tabela 1 apresenta a classificação das respostas em
categorias de acordo com a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin, e a distribuição
dessas categorias em termos porcentuais. Para cada categoria é apresentada uma
resposta representativa.
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Tabela 1: Classificação das respostas a pergunta “De que você mais gostou?”

Categorias
(Exemplo)

Porcentagem

Uso de computador

3%

(De mexer no computador)

Aprendizagem
(De aprender e participar)

Construção de vídeos
(Da montagem de vídeos)

11%
30%

Construção de aplicativos

6%

(De aprender a fazer aplicativos)

Gincana

3%

(Gostei mais da Gincana)

Todas as atividades
(Gostei de todas as atividades propostas)

42%

Não responderam

5%

Os resultados da Tabela 1 evidenciam que, em geral, as atividades propostas nas
oficinas foram bem aceitas pelos estudantes. A construção de vídeos teve bastante
aceitação, 30%, o que pode ser atribuído ao hábito frequente de visualização de
vídeos, já que muitos relataram realizar esta atividade diariamente. Em segundo lugar
destaca-se o processo de aprendizagem, com 11% de preferências. Em particular, a
possibilidade de aprender, participar ativamente, interagir no meio tecnológico e
colaborar com os colegas.
Com relação à terceira pergunta, quando questionados se gostaram da Gincana
Tecnológica, todos os 36 estudantes responderam “sim”. Na quarta pergunta, sobre a
avaliação da Gincana, 3% a consideraram “regular”, 30% a consideraram como uma
boa atividade e os outros 67% assinalaram a opção “ótimo”. Estes resultados
demonstram uma boa aceitação da Gincana.
A Tabela 2 apresenta a distribuição das respostas referentes à questão 5,
sugestões e/ou críticas sobre as Oficinas, em termos percentuais.
Tabela 2: Respostas sobre sugestões e/ou críticas sobre as Oficinas

Respostas

Percentagem

Aumento do número de oficinas

14%

Parabenização das oficinas

25%
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Não responderam

61%

Observa-se que mais da metade dos alunos não respondeu esta questão. No
entanto, as respostas registradas evidenciam que 25% dos estudantes escolheram
parabenizar a realização das oficinas. Por outro, lado 14% dos estudantes sugeriram o
aumento do número delas o que revela o desejo por parte dos alunos em aprofundar
os conhecimentos. Em ambos casos, isso evidencia uma boa aceitação na realização
das oficinas.
A Tabela 3 mostra a distribuição das respostas referentes à questão 6, sugestões
e/ou críticas sobre a Gincana.
Tabela 3: Respostas sobre sugestões e críticas sobre a Gincana

Respostas

Porcentagem

Aumento do tempo

3%

Aumento do número de gincanas

3%

Parabenização da gincana

25%

Não responderam

69%

Novamente, observa-se que grande parte dos estudantes, deixou de responder
esta questão. No entanto, as respostas registradas evidenciam que 25% dos
estudantes escolheram parabenizar a realização da gincana, enquanto uma
percentagem menor, 3%, é favorável ao aumento do número de gincanas. Em ambos
casos, estas salientam a aceitação da realização da gincana. Por outro lado, 3% dos
estudantes afirmam que o tempo deveria ser maior para a realização das atividades da
gincana. Este fato também foi evidenciado pelo professor mediador da gincana, pois
houve um atraso na chegada dos estudantes, o que comprometeu o tempo para
realização de todas as atividades propostas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível afirmar que trabalhos com a utilização de TDIC de forma dinâmica,
interativa e participativa contribuem para o estudo de conteúdos curriculares como, por
exemplo, a Educação Ambiental. Por meio das respostas dos questionários e
observações, verificou-se a percepção dos estudantes sobre práticas como as
desenvolvidas na pesquisa e a aceitação das atividades propostas.
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Os estudantes afirmaram que o uso dos recursos trabalhados contribuiu para a
aprendizagem e que tais práticas deveriam ser realizadas com frequência. A interação
e a motivação deles colaboraram para o desenvolvimento dos projetos, de acordo com
a proposta da pesquisa. Espera-se que pesquisas como esta contribuam para a
Educação Ambiental e para inserção das TDIC no currículo; além disso, que
colaborem com a descoberta de formas de promover a aprendizagem colaborativa.
Observou-se que o uso das TDIC criou grande motivação nos estudantes a
realizarem as atividades. O fato de os projetos terem sido elaborados em duplas
incentivou a discussão sobre os projetos em horários fora das oficinas.
Percebeu-se também interações entre os estudantes da dupla, entre estudante e
professor, e entre os demais estudantes participantes. À medida que apresentavam
dificuldades, os estudantes perguntavam as suas duplas e aos outros colegas,
destacando assim um trabalho colaborativo na elaboração dos projetos.
Considera-se que este trabalho se trata de uma experiência inicial com os
estudantes, e desta forma, pretende-se aprimorar a pesquisa e investigar sobre outras
questões em trabalhos futuros.
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Resumo:

Tomando como ponto de partida uma extensa e cuidada revisão da
literatura, e um estudo exploratório, realizado no contexto do Mestrado
em Pedagogia do eLearning da Universidade Aberta, acreditamos que
a utilização da Wikipédia no campo educativo e académico deva ser
fomentada. No entanto, para o fazer coerente e consistentemente,
importa conhecer a priori que conceção têm e que utilizações fazem
estudantes e professores desta enciclopédia online; neste texto,
apresentamos e discutimos a utilização na perspetiva dos professores,
nomeadamente professores do ensino superior online português.
Para o efeito, damos conta de um inquérito por questionário, que
desenvolvemos e implementámos junto do referido público-alvo,
questionário que foi previamente validado e disponibilizado online como
instrumento de recolha de dados. Estes foram analisados com recurso
à estatística descritiva, sendo possível concluir que todos os
professores inquiridos acedem à Wikipédia, porém, são ainda poucos a
explorar pedagogicamente esta enciclopédia. Os resultados neste
sentido são circunscritos, contudo, apresentam-se com potencial para
uma possível abertura à implementação de atividades letivas neste
âmbito.
Em suma, embora as práticas dos professores do ensino superior
inquiridos sejam favoráveis à Wikipédia, será necessária mais
formação para que possa ser integrada de modo consistente neste
contexto educacional.

Palavras-chave:

Recursos educacionais abertos, wikipédia, ensino superior online,
professores.

Abstract:

Bearing in mind an extensive and thorough literature review, and an
exploratory study, developed at Universidade Aberta, the Open
University of Portugal, within a Master Thesis in eLearning Pedagogy,
we believe the use of Wikipedia in educational and academic contexts
should be encouraged. However, in order to do so, coherent and
consistently, it is important to previously analyze the perceptions of
students and teachers about this online encyclopedia, and how they
use it. In this text, we present and discuss them, from the perspective of
teachers, namely Portuguese online higher education teachers.
We present the survey by questionnaire we developed and applied to
those teachers; this survey was previously validated and made
available online. The data was statistically analyzed, allowing us to
conclude that the teachers we inquired use the Wikipedia, however only
a few explores this encyclopedia pedagogically. Then, the results are
circumscribed, but still they show the potential for a possible opening to
the implementation of learning activities in this scope. In short, even if
the practices of the teachers we inquired are favorable to the Wikipedia,
more training will be necessary so that it can be consistently integrated
in this context of online higher education.
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1. INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea, como refere Castells (2003), está organizada em
redes, neste contexto, as “novas tecnologias” assumem-se como a infraestrutura do
ciberespaço, a coluna vertebral desta sociedade em rede e global. Evidencia-se no
caso específico da sociedade globalizada, ao nível da Educação, as alterações
produzidas nas instituições que se traduzem na forma como estas se organizam e são
geridas, na definição da sua missão e objetivos, refletindo-se na conceção e
desenvolvimento do currículo e na organização do trabalho dos professores. Neste
sentido, o Sistema Educativo deverá privilegiar um paradigma que compreenda a que
velocidade as transformações e as mudanças ocorrem na atual sociedade, já que o
paradigma prevalecente tem sido o ensino do conhecido. A par, a permanente
evolução da web, em que na atualidade já se vislumbra uma quinta geração, permite
um campo alargado de possibilidades de exploração a nível pedagógico, que se
intensificou precisamente com a segunda geração, a web 2.0. Será nesta geração que
nos focaremos no nosso trabalho.
Neste âmbito, entendendo a rede como uma interface educativa que integra e
proporciona a abertura e a partilha do conhecimento, direcionamos o nosso olhar
especificamente para a Wikipédia, um Recurso Educacional Aberto, paradigma da
Web 2.0, com características próprias e com uma amplitude sem precedentes.
Assim, considerou-se importante abordar, no enquadramento teórico, os seguintes
referenciais: Web 2.0, Recursos Educacionais Abertos, Wikis e, mais especificamente,
a Wikipédia.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA
2.1

Web 2.0
Segundo Benito-Osorio et al. (2013) já se vislumbra a web 5.0, no entanto, o

nosso foco situa-se na web 2.0, a segunda geração da WWW, que se apresenta como
contraponto à primeira geração, a web 1.0, sendo um espaço de partilha do
conhecimento, colaboração em que o utilizador, além de consumidor, passa a ser
também, ele um produtor. Nas palavras de Hayes (2006:s.p.), a web 1.0 apresenta-se
como “the pushed one way web” e a web 2.0 como “the two-way shared web”.
Torna-se evidente um processo que se desloca do individual para o coletivo,
numa perspetiva de colaboração e partilha promovida pela possibilidade de read/write
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da Web, que permite o “de-muitos-para-muitos” e que transporta a vertente social e a
interação, em direção à inteligência coletiva (Costa et al., 2009; Lévy, 1999). Este é,
pois, um contexto de cibercultura digital, privilegiado para a generalização dos wikis e
da Wikipédia, em que a cultura participatória, na aceção de Salema e Cardoso (2015),
desempenha um papel preponderante.

2.2 Recursos Educacionais Abertos (REA)
Os REA são de extrema importância, pelo que nos detemos brevemente sobre
este fenómeno. Assim, foi no Forum on the Impact of Open Courseware for Higher
Education in Developing Countries, realizado em 2002, pela mão da UNESCO, que
emergiu o conceito de REA. Segundo Wiley (2006), o conceito refere-se a recursos
educacionais, a materiais no processo de ensino/aprendizagem, que poderão
apresentar-se de diversas formas, como planos de aulas, questionários, cursos
completos, módulos, livros, entre outros. Estes estão acessíveis gratuitamente para
uso, reutilização, adaptação e partilha.
De acordo com o mesmo autor, para a compreensão do fenómeno torna-se
importante destacar a evolução do conceito em cinco momentos. Assim, este itinerário
inicia-se com o Movimento de Objetos de Aprendizagem – The Learning Object
Movement que surge quando, em 1994, Wayne Hodgins cunhou o termo Objeto de
Aprendizagem – Learning Object. O segundo marco situa-se em 1998, com o
contributo do próprio Wiley, com o termo conteúdo aberto – Open Content, criando a
primeira licença de conteúdos utilizada em grande escala – The Open Publication
License. O terceiro momento, em 2001, dá-se com a fundação da Creative Commons,
pela mão de um conjunto de membros da Escola de Direito de Harvard e refere-se a
um

conjunto

flexível

e

diversificado

de

Licenças

que

vieram

melhorar

significativamente a Open Publication License. No mesmo ano, surge o quarto marco,
com a criação de um projeto pioneiro, levado a cabo pelo Massachusetts Institute of
Tecnology (MIT), que consistia na disponibilização dos seus cursos de forma gratuita e
aberta, para uso não comercial. Esta iniciativa, que se tornou num exemplo
paradigmático, ficou conhecida por Open CourseWare.

2.3 Wikis
Um dos produtos emergentes da Web 2.0 são os wikis e integram-se num
conjunto designado por software social, que Dalsgaard (2006) identifica por se
apresentar em diferentes contextos e integrando diversas tecnologias. É um conceito
difícil de definir, como reconhece Anderson (2005) apud Dalsgaard (2006), dado
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integrar um conjunto vasto de tecnologias que se combinam entre si e que transportam
aspetos sociais.
O conceito wiki foi criado em 1995, por Ward Cunnigngham e, como software
colaborativo, permite a edição colaborativa de documentos. Neste contexto, recorre-se
à revisão da literatura efetuada por Hadjerrouit (2012:11-12), nomeadamente a um
conjunto de critérios relativos a questões pedagógicas associadas à escrita
colaborativa em wikis. Assim, elenca cinco aspetos cuja respetiva especificação a
seguir se explana:
1. Motivação – motivação intrínseca relativa, por um lado, ao maior ou menor
grau de agradabilidade de um ambiente e inclusão de materiais com grande
valor para o estudante, por outro lado, a motivação extrínseca, como por
exemplo, a maior valorização por parte do professor às atividades;
2. Colaboração – a colaboração é uma das potencialidades dos wikis, é a sua
própria natureza, uma vez que suporta a colaboração entre os estudantes;
3. Discussão – este critério está relacionado com a forma e extensão com que o
wiki é utilizado como suporte ao debate entre os participantes;
4. Avaliação – este critério está associado à avaliação da contribuição de cada e
de todos estudantes;
5. Revisão por pares e feedback – este critério está intimamente associado ao
trabalho colaborativo de um grupo, uma vez que se refere aos comentários e
feedback que os estudantes concretizam neste cenário.
Os wikis apresentam-se, então, como ferramentas individuais ou colaborativas de
suporte ao desenvolvimento de projetos, numa perspetiva de aprendizagem que se
poderá integrar numa abordagem socioconstrutivista (Su e Beaumont, 2010). O
exemplo mais conhecido de um wiki é a Wikipédia (Anderson, 2007; Coutinho e
Bottentuit, 2007a e 2007b; Hylén, 2006; Martins, 2008; Patrício, Gonçalves,
Carrapatoso, 2008; Ruth e Houghton, 2009; Shu e Chuang, 2011).

2.4 Wikipédia
O Projeto Wikipédia apresenta-se como uma enciclopédia disponibilizada online,
em diversas línguas e que é construída com o contributo de uma comunidade de
voluntários em todo o mundo. Thacz (2015:5) refere que as enciclopédias se assumem
como artefactos históricos, que têm oferecido, ao longo do tempo, uma compreensão
do mundo na época em que são escritas, uma vez que disponibilizam um corpo de
conhecimento num determinado momento. É neste contexto que o autor evidencia a
relevância de se compreender a enciclopédia da atualidade, a Wikipédia.
Nomeadamente identificar o que constitui a nossa enciclopédia do conhecimento e
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quais os seus limites, como está organizada, quer em termos de taxonomia do
conhecimento, quer em termos de criação e edição de artigos, a distribuição de
tarefas, hierarquias dos que contribuem para a sua construção, em suma, como todo o
projeto se articula.
Detemo-nos, neste momento, no início da enciclopédia disponibilizada online,
designada Wikipédia, que teve o seu arranque em 2001, pela mão de Jimmy Wales e
Larry Sanger, formalmente em 15 de janeiro, primeiro em língua inglesa e
posteriormente noutros idiomas. A edição em língua portuguesa teve início no mesmo
ano em junho. O Projeto tem tido, ao longo de quinze anos, um enorme crescimento
apresentando, segundo Wales (2012:4m:21s), “a very bright future”; na realidade,
como refere, a “Wikipedia has become part of our infrastructure and life” (ibidem,
2m:24s). Um dos argumentos a favor da Wikipédia resulta da criação prévia dos wikis,
entretanto popularizados.
A Wikipédia foi, segundo Britannica (2013), Colón-Aguirre e Fleming-May (2012),
Lih (2009), Rosenzweig (2006), Simonite (2013), Wales (2010) e Wikipédia (2013), a
segunda tentativa que Jimmy Wales fez no sentido de construir uma enciclopédia
online de acesso livre. A Wikipédia é um fenómeno sem precedentes, um Recurso
Educacional Aberto utilizado em grande escala, e de acordo com Rosenzweig
(2006,s.p.) suscita emoções opostas no meio educativo e académico: “ [i]t has
received gushing praise («one of the most fascinating development of digital age»; an
«incredible example of open-source intellectual collaboration») as well as Sharp
criticism (a «faith-based encyclopedia» and «a joke at best»)”.
Para Bateman e Logan (2010) e Creelman (2012), apesar de se apresentar como
a maior enciclopédia online, é olhada com suspeição por alguns membros da
comunidade científica. Neste contexto, avançam como possível razão, o facto de o
modelo de trabalho wiki ser inconsistente com o modelo académico tradicional. No
entanto, segundo Bateman e Logan (2010), há que reconsiderar esta posição, dado
que sempre que se faz uma pesquisa através de um motor de busca, habitualmente,
os resultados apresentados provêm em primeiro lugar da Wikipédia. E, argumentam,
quer se queira ou não, que outros cientistas e o público em geral estão a utilizá-la
como forma de obter informação na sua área.
Além disso, e nas palavras de Broughton (2008, p.XV), “Wikipedia has become
the first place millions of people go to get a quick factor to launch extensive research.”
Mais especificamente, de acordo com o ranking de tráfego da Alexa Internet Inc., na
atualidade, a Wikipédia é o 6.º website mais visitado na Internet em todo o mundo.
Dado que também é possível recolher dados relativos a um determinado país de forma
isolada, em Portugal a Wikipédia assume o 9.º lugar e o 10.º no Brasil. Sobre estes
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rankings, Rosenzweig (2006,s.p.) escreveu: “Wikipedia has become astonishing widely
read and cited. More than a million people a day visit the Wikipedia site. The Alexa
Traffic rankings put it at number 18, well above the New York Times (50), The Library
of Congress (1,175), and the venerable Encyclopedia Britannica (2,952)”. Com um
crescimento exponencial, qualquer registo de número de artigos se apresenta como
rapidamente obsoleto.
Com base nos estudos analisados, e referidos nesta breve contextualização
teórica, acreditamos que a utilização da Wikipédia no campo educativo e académico
deva ser fomentada (cf. Pestana, 2014). Porém, para o fazer de modo sustentado,
importa conhecer, a priori, as conceções e usos que estudantes e professores fazem
desta enciclopédia online. É o que faremos mais à frente, neste texto, apresentando e
discutindo, na perspetiva de professores do ensino superior online português, a
utilização que fazem da Wikipédia. Todavia, antes de o fazermos, sistematizamos, no
ponto seguinte, os nossos referenciais metodológicos e as respetivas opções ao nível
da recolha e análise dos dados.
3. CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA
Para o estudo exploratório, que visou identificar a utilização que professores do
ensino superior online fazem da Wikipédia, foi utilizado o método quantitativo. O
paradigma quantitativo que o suporta fundamenta-se na quantificação através de
métodos estatísticos, que permitem obter dados descritivos, tendo sido, por isso, o
método descritivo, o tipo de abordagem adotado para a investigação, uma vez que se
pretendeu concretizar um levantamento da realidade sem nela intervir. Este tipo de
abordagem apresenta-se, para Freixo (2011:107), como um método que tem como
objetivo principal “formar uma caracterização precisa das variáveis envolvidas num
fenómeno ou acontecimento. É possível que a caracterização das variáveis em estudo
sugira eventuais relações entre elas, mas ao método descritivo não compete
determinar qual a natureza de tal relação.”
A recolha de dados para o presente estudo desenvolveu-se através de um
inquérito por questionário, dirigido a professores do Ensino Superior Online e
disponibilizado através do LimeSurvey. Este teve a sua génese nos objetivos do
estudo, logo na fase inicial do projeto de investigação em que se enquadra e na
extensa revisão da literatura efetuada (Pestana, 2014). Neste contexto, referem-se
Cardoso, Alarcão e Celorico (2010:7), que evidenciam o papel da revisão da literatura
em todo o processo de investigação: “para além de fornecer informação como ponto
de partida para investigações, formalidade requerida como introdução de projetos, a
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revisão da literatura aparece assim como uma identidade própria, ponto de chegada
da compreensão profunda de uma temática depois de analisados e comparados os
estudos existentes”. Também, neste sentido, se posicionam Freixo (2011) e Tuckman
(2012). Especificamente, foram tidas em conta, tanto a investigação levada a cabo por
Lim (2009), como a de Head e Eisenberg (2010a), ambas focalizadas na utilização da
Wikipédia no ensino superior. Também, o conjunto de aspetos associados à escrita
colaborativa em wikis na investigação realizada por Hadjerrouit (2012), a que
previamente aludimos, foi adotado no nosso questionário.
A versão final do questionário foi concluída em março de 2014. Fez-se coincidir a
sua conclusão com o início do segundo semestre desse ano letivo, dado que seria a
altura oportuna para a sua distribuição online, como antes referido. O Limesurvey
possui todas as funcionalidades necessárias ao seu desenvolvimento e é de fácil
manuseamento, apresentando-se, por isso, adequado a todos os intervenientes. A
distribuição dos questionários por via telemática deve ter em conta, segundo Carmo e
Ferreira (2008), os níveis de literacia digital dos destinatários, apresentando-se, na
presente situação, como vantajosa pela rapidez que proporciona e pelo acesso a um
número significativo de sujeitos.
Para Anderson e Canuka (2003), este suporte assume a designação de WebBased Surveys, tendo como vantagens: i) maior facilidade em detetar erros; ii)
resultados instantâneos; iii) monitorização da progressão do tema enquanto se está a
completar a investigação. Como desvantagens apontam: i) a necessidade dos
participantes serem levados para o site; ii) constrangimentos relativos ao anonimato.
Como refere Freixo (2011), um dos objetivos principais de quem formula e constrói um
questionário de suporte a uma investigação é o de que este seja compreendido pelos
inquiridos. Assim, um pré-teste numa pequena amostra da população a inquirir permite
corrigir eventuais dúvidas de interpretação, conforme se constatou. Para o efeito,
foram definidas tanto a população como a amostra. Deste modo, considerou-se como
população, um universo de professores do ensino superior de uma Universidade
Pública Portuguesa, sediada no distrito de Lisboa, que disponibiliza todos os seus
cursos totalmente online, ou seja, os seus cursos são ministrados na modalidade à
distância. De acordo com a Plataforma de Recolha de Informação do Ensino Superior
(PRIES), consultada em julho de 2014, a população é constituída por 152 professores.
No que concerne à amostra, e à técnica de amostragem, há a referir que aquela é
constituída por professores da Universidade identificada, através de uma amostragem
não probabilística. Isto é, os critérios de seleção não estão associados à Teoria das
Probabilidades, mas ao que Freixo (2011:184) designa por amostragem acidental, que
é “constituída por sujeitos ou elementos que são facilmente acessíveis num preciso
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momento.” Este tipo de amostragem também pode ser designado por amostragem por
conveniência, por se relacionar com a vantagem na escolha da amostra pelo
pesquisador, apresentando porém deficiências inferenciais (Appolinário, 2006; Carmo
e Ferreira, 2008). Recorde-se que tendo sido adotado o inquérito por questionário
como forma de recolha de dados, a amostra é constituída por todos os que o
devolveram devidamente preenchido; foram rececionados 42 questionários completos.
Ainda relativamente ao nosso inquérito por questionário, esclarece-se que este
contém duas partes (I – Caracterização e II – Perceção e Utilização da Wikipédia),
num total de 35 questões (cf. Anexo I em Pestana, 2014). No entanto, o número de
questões a serem respondidas depende de diversos fatores, nomeadamente de uma
maior ou menor utilização da Wikipédia (idem). No âmbito deste texto, considerou-se
para análise todas as questões da parte I e catorze questões da parte II, isto é todas
as que remetem para a utilização da Wikipédia.
No ponto seguinte faz-se, então, a apresentação e discussão dos resultados
obtidos pela análise e interpretação das respostas a essas questões.
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
Neste

estudo

participaram

todos

os

professores

da

Universidade

que

responderam ao questionário, sendo a amostra constituída por 42 professores, que se
distribuem pelos quatro Departamentos aí existentes: Educação e Ensino a Distância
(32,6%), Ciências Sociais e Gestão (25,6%), Humanidades (20,9%) e Ciências e
Tecnologia (20,9%). A maioria dos professores é do sexo feminino (58%), tem mais de
50 anos (46,5%) e possui o 3.º ciclo de estudos (86%).
No que se refere à utilização que os professores do Ensino Superior fazem do
Projeto Wikipédia, no que concerne ao acesso, a maioria (52,4%) refere que
“raramente abro a Wikipédia quando procuro a informação na internet”, e 47,6% optou
por “sempre que procuro alguma informação na internet”. De acordo com os
resultados, poder-se-á verificar que todos acedem à Wikipédia. No que respeita às
razões pelas quais acedem à Wikipédia, a maioria (64,3%) selecionou “Informações
não Académicas” e apenas 14,2% referiu também, fazê-lo “para Trabalho Académico”.
Neste contexto, considerando a investigação levada a cabo por Knight e Pryke (2012),
três quartos dos professores e estudantes do ensino superior na Liverpool University
Hope utilizam a Wikipédia, ou seja, avançamos desde já, que este aspeto merece
aprofundamento.
Os professores elegeram como as duas primeiras opções relativas ao idioma em
que procuram informação na Wikipédia, o Português (37) e o Inglês (35). Já como
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idioma predominante quando se procura informação na Wikipédia, os professores
consideraram maioritariamente o Português (71,4%), que surge na primeira posição.
Na segunda posição surge o Inglês com 28,3%. Importaria identificar, em estudo
posterior, as razões que levaram os professores inquiridos a aceder à Wikipédia em
línguas estrangeiras, nomeadamente Inglês.
Quanto à frequência de utilização da Wikipédia para pesquisa de informação, com
uma grande margem (45,2%) foi selecionada a opção “Menos de 29% das pesquisas
de informação”, seguindo-se a opção “Entre 49 e 30% das pesquisas de informação”
(selecionada por 33,3% dos inquiridos).
Relativamente à atualização e/ou criação de um artigo na Wikipédia, 85,7% dos
professores refere não o ter feito e 14,3% respondeu afirmativamente. Destes,
destacamos que 4 referem que a razão principal que os motivou a fazê-lo foi “Porque
constitui um recurso que poderá servir a comunidade”, e outros 2, porque “É uma
forma de contribuir para o projeto Wikipédia”. Quanto à frequência com que os
professores atualizaram e/ou criaram um artigo na Wikipédia, todos os que o fizeram
selecionaram a opção “1 vez por ano”.
Dos 85,7% professores que afirmou não ter atualizado e/ou criado um artigo na
Wikipédia, a maioria (60%) registou que não o fez “Porque nunca pensei nisso”. Na
segunda posição, com 17,1% surge a opção “Porque não tenho tempo”; na terceira
posição, ex-áqueo com 5,70%, as opções “Porque tecnicamente é difícil”, “Porque
qualquer um pode vandalizar o artigo a seguir”, “Porque não tem interesse nenhum”,
“Porque prefiro outras iniciativas do mesmo género”.
No que respeita à solicitação de atualização e/ou criação de um artigo na
Wikipédia no âmbito da sua atividade docente, 85,7% dos professores selecionou a
opção “Não” e 14,3% a opção “Sim”. Dos 14,3% de professores que afirma solicitar a
construção e/ou atualização de um artigo na Wikipédia no âmbito da sua atividade
docente, a principal razão (3) reside na opção “É uma forma de contribuir para o
projeto Wikipédia”; foram ainda registadas outras razões: “é uma forma de ensinar a
trabalhar colaborativamente” (1) e “É uma forma de criar nos estudantes
responsabilidade pelo facto do resultado do trabalho ficar visível para uma
comunidade alargada, não na privacidade de locais restritos ou pouco visíveis.” (1). A
opção “É uma forma de criar o hábito em estudantes universitários e futuros
graduados de participação no projeto Wikipédia” não foi selecionada por nenhum dos
professores que inquirimos.
Relativamente à tipologia de participação, dos professores que solicitam aos seus
estudantes que criem e/ou atualizem artigos na Wikipédia, 3 selecionaram na primeira
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posição a opção “Pequeno grupo (entre três a seis elementos) ”; na segunda posição,
a opção “Pares (2) ”, e, na terceira, a opção “Individualmente” (1).
Já no que concerne à tipologia dos artigos solicitados, 4 selecionaram a opção
“De introdução a um tema”, depois, por 1 cada uma das seguintes opções: “De
desenvolvimento de um tema (muito especializado)” e “De divulgação científica”.
Importa referir que todos os professores que solicitaram a criação e/ou atualização de
artigos na Wikipédia já haviam criado e/ou atualizado artigos.
No âmbito da sua atividade letiva e relativamente à referência de utilização da
Wikipédia, metade dos professores respondentes selecionou a opção “Não, nunca me
referi expressamente à Wikipédia” e a outra metade a opção “Sim, já me referi à
Wikipédia”. Dos professores que mencionam ter feito referência à Wikipédia, 33,3%
selecionou a opção “Relativamente a trabalhos académicos”, 30% a opção “Situação
de plágio” e 23,3% a opção “Não sendo uma fonte credível”. Os resultados obtidos não
são, no entanto, corroborados pela investigação levada a cabo por Knight e Pryke
(2012), dado que estes autores referem que 24% dos professores inquiridos, no seu
estudo, permitiu que os seus estudantes utilizassem a Wikipédia para trabalhos
académicos, 18% não se pronunciou sobre o assunto e 58% proibiu expressamente a
sua utilização. Ainda no contexto do estudo destes autores, aos professores que
permitiram a utilização da Wikipédia foi aconselhado que a informação nela recolhida
fosse utilizada como informação de suporte e apoio.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se propôs a realização deste estudo pretendia-se compreender que
utilização da Wikipédia fazem os professores do ensino superior online. A pertinência
do estudo justifica-se pelo facto de a Wikipédia ser, à semelhança das outras
enciclopédias, um artefacto histórico que tem oferecido, ao longo do tempo, uma
compreensão do mundo e da época em que são escritos. E, a par, sendo um exemplo
paradigmático da construção colaborativa, na realidade ainda não faz parte das salas
de aula.
No âmbito do projeto, constatou-se que apesar da tolidade dos professores do
ensino superior inquiridos utilizar a Wikipédia, só uma pequena parte o faz no âmbito
académico (14,2%). Outro elemento que importará aprofundar, em estudos futuros,
refere-se à razão pela qual alguns dos professores inquiridos consultam artigos da
Wikipédia em língua inglesa (28,3%).
Conclui-se evidenciando, por um lado, que apesar de se constatar um valor
bastante baixo de professores que se envolveram na criação e/ou atualização de um
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artigo na Wikipédia, por outro, existe um reconhecimento e uma certa abertura para o
fazer. Em suma, embora as práticas dos professores do ensino superior inquiridos
sejam favoráveis à Wikipédia, será necessária mais formação para que esta possa ser
integrada de modo consistente neste contexto educacional.
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Resumo:

O presente trabalho buscou estabelecer a relação entre a elaboração
de jogos digitais e a aprendizagem de conteúdos químicos,
considerando a elaboração dos jogos digitais por alunos do Ensino
Médio. A pesquisa se desenvolveu na perspectiva de uma
investigação-ação sendo estabelecido todo um planejamento de
intervenção com um grupo de alunos tendo em vista a elaboração de
jogos digitais. O processo foi gravado e as falas foram transcritas para
a análise dos dados. Os estudantes produziram dois jogos
relacionando conceitos químicos do experimento de tubo de raios
catódico e pilhas eletroquímicas. Foi analisada a categoria apropriação
conceitual a partir da elaboração dos jogos digitais. No decorrer da
análise percebeu-se que o desenvolvimento das atividades possibilitou
a apropriação dos conceitos de forma lúdica e que houve equilíbrio
entre a diversão e a aprendizagem. Dessa forma conclui-se que a
construção de jogos no formato digital é também um elemento
possibilitador da construção e apropriação de saberes pelos
estudantes.

Palavras-chave:

Jogos digitais, ensino e aprendizagem de quimica.

Abstract:

The actual study sought to establish a relation between the digital
games development and the learning of chemicals contents,
considering that high school students as likely developers of digital
games.The research had been developed with the perspective of an
investigation by action where it was established a whole planning of
intervention with a group of students that would develop digital games.
The process was recorded and the conversations transcribed as well to
a data analysis. The students had developed two games related with
experimental chemical concepts that are the experiment of cathode ray
tube and electrochemical batteries. The conceptual appropriation
category was analyzed from the development of digital games. During
the analysis it was discovered that the development of activities gave a
better appropriation of the chemical concepts in a way that the concepts
were more inductive and an equilibrium between entertainment and
learning was achieved. Last but not least, the development of digital
games is a crucial element giving students the possibility to learn
chemical concepts through the construction of games.

Keywords:

Digital Games, teaching and learning chemistry.
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1. JOGO DIGITAL
Os jogos digitais diferem dos jogos convencionais em alguns aspectos. Uma das
características que pontuam esta premissa é o fato dos jogos digitais exigirem o
intermédio de um programa de computador para seu efetivo funcionamento. Sendo
assim, percebe-se uma interdependência para existência dos jogos digitais, que está
intrinsecamente relacionada com a utilização das mídias, por exemplo, os
computadores, consoles de vídeo games, tablets, smartphones, entre outros
dispositivos. Portanto, podemos considerar que os jogos digitais são representações
de jogos não digitais, em um nível mais abstrato, através dos recursos
computacionais.
As regras nos jogos digitais são caracterizadas pela sua extrema rigidez, pois são
traduzidas em seus algoritmos, o que não ocorre em jogos não digitais, pois nestes
sempre existe espaço e possibilidades para que haja negociação, podendo os
jogadores escolherem punições alternativas (Lucchese e Ribeiro, 2009). Estabelecidas
as necessidades exigidas aos jogos digitais, cabe organizar de forma sistematizada os
condicionantes para que um jogo possa ser considerado educacional. Para que os
jogos sejam utilizados com fins educacionais, estes necessitam ter objetivos de
aprendizagem bem definidos e ensinar conteúdos das disciplinas aos usuários, ou
então, promover a ampliação intelectual (Gros, 2003).
Segundo Soares (2004) é importante discutir as funcionalidades do jogo
educacional, sendo estas a lúdica e a educativa. A primeira, atende os aspectos de
diversão e prazer, enquanto que a segunda, atenua o saber e a apreensão de
conhecimentos. A metodologia do jogo aplicada no ensino e aprendizagem oportuniza
a construção do conhecimento, em razão de incorporar a diversão e o prazer do lúdico
e a ação ativa e motivadora (Kishimoto, 2009). Nesta perspectiva, observa-se a
relação do uso de jogos como meio para a promoção do equilíbrio entre o
desenvolvimento do conhecimento e a ludicidade.

1.1

Jogos digitais no ensino de Química
Em termos educacionais, um dos caminhos que possibilita superar as dificuldades

relacionadas e facilitar o ensino aprendizagem de conceitos químicos, é a inserção de
metodologias que associem tecnologias e ludicidade, no sentido de motivar os
estudantes na apropriação dos saberes. Nesse sentido, o recorte feito para esse
trabalho diz respeito aos jogos digitais como possibilidade didática.
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Porém, os jogos digitais não podem ser vistos como a panaceia para os
problemas do ensino de química, a visão sobre esta tecnologia deve ser crítica e deve
pautar-se na premissa que os jogos digitais são instrumentos que, se bem elaborados
e utilizados de forma adequada, podem trazer benefícios ao contexto da educação em
geral e do ensino de química, no caso específico.
Um dos exemplos de abstração permitidos pelos jogos digitais advém do fator
visual, pois permitem simulações, esquemas, desenhos e animações. Segundo
Johnson (2001), a utilização da memória visual é mais vantajosa, no que se refere à
duração, quando comparado com a memória textual. Portanto, os jogos digitais se
mostram como uma implementação tecnológica, voltada a contribuir para a
apropriação de conhecimentos químicos. O jogo digital apresenta-se como um forte
propulsor de interatividade e integração social, fazendo com que haja um maior
desenvolvimento da capacidade de aprendizado dos alunos, moldando uma
percepção mais abrangente, que rompe com os arquétipos disseminados acerca da
construção do conhecimento.
A partir das perspectivas de contribuição dos jogos digitais para a abordagem de
conceitos químicos em sala de aula, o objetivo dessa pesquisa foi investigar, por meio
do planejamento e intervenção de uma ação orientada, a contribuição para o ensino e
aprendizagem de conceitos químicos a partir da proposta de desenvolvimento de
jogos digitais, considerando as discussões relacionadas com o movimento de
construção dos referidos jogos em ambiente escolar. Nesse sentido, foi proposto a
alunos de Ensino Médio, a construção de jogos digitais que abordassem conceitos
químicos trabalhados em sala de aula.

2. METODOLOGIA
Caracteriza-se a pesquisa, como sendo uma pesquisa-ação. Esta metodologia
contribui para a prática docente, que busca inovação e pode ser dividida em dois
momentos: o de identificação e análise de um problema e o de estabelecimento de
estratégias, que busquem a resolução do problema. Sendo assim, constitui-se como
uma metodologia de investigação orientada para a melhoria da prática nos diversos
campos da ação (Elliott, 1990). Nessa perspectiva, foi estruturada uma intervenção
peagógica com alunos de Ensino Médio, no colégio “Professor Faustino”, pertencente
à rede estadual de ensino do estado de Goiás, localizado no município de AnápolisBR. Os alunos foram convidados a participar das atividades no contra-turno, sendo a
participação voluntária.
529

Participaram da pesquisa 11 alunos e o movimento da pesquisa consistiu nas
seguintes etapas: aulas teóricas e experimentais para discussão de conceitos
químicos; criação de jogos digitais pelos estudantes para abordagem dos temas
químicos; testagem dos jogos pelo grupo. Importante destacar que esse movimento
com os alunos se organizou a partir de uma perspectiva de pesquisa-ação que,
segundo Tripp (2005), envolve: planejar uma melhora na prática; agir para implantar a
melhora planejada; Monitorar e descrever os efeitos da ação; avaliar os resultados da
ação.
A partir da escolha metodológica da pesquisa e da atividade, dois conteúdos
químicos presentes no currículo do ensino médio foram selecionados: o experimento
com tubo de raios catódicos e pilhas eletrolíticas. A escolha dos assuntos foi
determinada de acordo com a dificuldade encontrada pelos alunos, na aprendizagem
de tais conteúdos no contexto da sala de aula. A partir da transcrição das filmagens,
no processo analítico, foi identificada a categoria de análise: apropriação conceitual a
partir da elaboração dos jogos digitais no contexto das falas analisadas. Salienta-se
que esse é um recorte de uma pesquisa de mestrado em que foram discutidas outras
perspectivas do uso das tecnologias no ensino de química. Para efeito de
apresentação dos resultados no que se refere às falas dos alunos, estes são
identificados por A, seguido do número que lhe foi designado no processo de
transcrição das filmagens. As atividades aconteceram durante três meses do segundo
semestre letivo de 2014.
Na apresentação dos resultados, faremos uma descrição dos jogos elaborados,
visando mostrar a criatividade dos estudantes, ao se apropriarem de conceitos
químicos e os transporem aos jogos digitais e, a seguir, discutiremos, por meio das
falas das situações do contexto da pesquisa, como se deu a apropriação conceitual no
movimento da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1
Os jogos criados pelos alunos
Foram criados dois jogos pelos alunos: Pilhadinho e o Girino Catódico. O
Pilhadinho é um jogo de labirinto, em que o personagem deve coletar itens para
conseguir pontos. Esses itens estão espalhados pelo cenário e estão relacionados
com a construção de uma célula eletrolítica, feita com materiais alternativos.
A ideia inserida no jogo remete à aula anterior ao desenvolvimento dos jogos, que
contou com um experimento, ao desenvolver uma célula eletrolítica com limões,
batatas, pregos moedas, etc. Entendemos que os alunos assimilaram os
conhecimentos abordados no experimento para a elaboração do jogo. O uso de
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experimentos é um recurso importante nas aulas de Químicas, pois facilita a
aprendizagem e compreensão de conceitos com o uso das habilidades (Borges,
1997).
O personagem principal é um helicóptero, que em seu interior contém uma célula
eletrolítica. Pode-se observar na figura 1, que na parte da cabine do desenho de um
helicóptero, temos o desenho de um limão no centro, um parafuso (em cinza) à
esquerda e uma moeda (em laranja), o parafuso e a moeda aparentam estar
encaixados no limão, simulando uma pilha que seria responsável por fornecer a
energia ao helicóptero.

Figura 1: Personagem principal “Helicóptero” do jogo Pilhadinho
A movimentação do personagem se dá por meio das teclas de controle do teclado
- a tecla superior movimenta o helicóptero para cima; a tecla direita movimenta para a
diagonal direita; a tecla esquerda movimenta para a diagonal esquerda -, quando não
tem nenhuma tecla pressionado, o helicóptero entra em queda livre.

Figura 2: Parte inicial do jogo, com barra de vida e pontuação no canto superior a
esquerda.

A tela inicial do jogo é mostrada na figura 2, no início do jogo observa-se uma
figura com o formato de um hexágono de cor roxa, com um ponto de interrogação.
Esta tecla tem por objetivo informar o jogador sobre a sua missão no jogo. Com a
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colisão do personagem com a figura aparece numa caixa de texto a seguinte
mensagem: “Você deve procurar moedas, pregos e limões. Boa sorte em sua missão!”
O jogo possui uma barra de funcionalidade (vida) - figura 2 - posicionada no lado
esquerdo, na parte superior, apresentando inicialmente cor verde. Esta barra tem seu
comprimento diminuído e a cor faz a transição para o vermelho, quando o personagem
helicóptero colide com as paredes ou armadilhas espalhadas no cenário, que podem
ser bombas (figura 3 “f”), que ao colidirem disparam o áudio de explosão, ou pássaros
(figura 3 “b”), que ao colidirem disparam um som de “quak” e o pássaro muda de cor e
entra em queda. A barra pode ter sua recuperação mediante a colisão do personagem
com o item verde com um “v” (figura 3 “d”).

Figura 3: (a) Helicóptero; (b) Pássaro; (c) Moeda; (d) Bônus recuperação; (e) Limão; (f)
Bomba; (g) Fio; (h) Prego.

Para conseguir as pontuações no jogo, o jogador deve recolher as moedas (figura
3 “c”), limões (figura 3 “e”), parafusos (figura 3 “h”) e fios (figura3 “g”). A coleta destes
itens é feita mediante a colisão do personagem e com o choque é disparado um áudio
respectivo a cada um dos materiais. Salienta-se que estes itens foram escolhidos
pelos alunos e estão no jogo por serem usados na confecção de pilhas e tal, foi visto
durante a aula experimental, em que os próprios estudantes confeccionaram pilhas
com esses materiais.
Em algumas etapas, o jogo possui além das paredes, que causam danos ao
jogador, os espinhos (figura 4), que com a colisão, os danos são maiores, o que
acarreta uma maior diminuição na barra de funcionalidade.
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Figura 4: Espinhos na parede do jogo.
No jogo existem caminhos alternativos, com componentes fundamentais para o
desenvolvimento de uma pilha, como fios e pregos. Porém, para acessar esses
lugares, é necessário que o jogador encontre um quadrado rosa (que está em rotação)
e este item faz com que o personagem reduza o seu tamanho (figura 5), o que permite
a passagem em trechos de menor tamanho.

Figura 5: Etapa que diminui o personagem.

O jogador que conduzir o personagem sem danos e coletar os itens necessários
até o fim do jogo, verá um quadro amarelo com a informação de fim de jogo,
acompanhado de uma “carinha feliz” (figura 6). O choque com este item abre uma
caixa de mensagem, com o seguinte texto “VOCÊ CHEGOU”, a mensagem de
felicitação encerra o jogo pilhadinho.
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Figura 6: Parte final do jogo, com caixa de mensagem final “Você chegou!!!”.
O jogo girino catódico teve sua inspiração na aula sobre modelos atômicos, em
que foi explicado aos alunos sobre os experimentos que levaram os cientistas a propor
suas teorias. Em particular, o jogo traz o experimento com o tubo de raios catódicos,
relacionando os dados relativos ao experimento com o jogo digital.
A tela inicial do jogo (figura 7) inclui o logo com o nome do jogo em evidência e o
botão “iniciar” situado à direita, que é realçado quando o cursor/objeto do mouse é
posicionado sobre o botão.

Figura 7: Tela inicial do jogo girino catódico.
Quando o cursor/objeto do mouse é posicionado sobre a tela do jogo, este é
substituído por uma circunferência amarela com o símbolo de positivo (+), colocado
com o objetivo de representar um objeto que poderá ser eletrizado positivamente
durante o jogo.
Ao clicar com o cursor/objeto sobre “iniciar”, inicia-se a primeira fase do jogo. Esta
fase tem como objetivo conduzir o personagem pelo tubo de raios catódicos, sem que
haja choques contra as paredes do cenário.
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O personagem principal do jogo é o girino catódico (figura 8), que inicialmente
movimenta-se para direita do jogador, sem a necessidade de comando e possui seu
ponto de origem num conjunto de elétrodos. A movimentação do girino catódico é
alterada com a utilização do mouse, o personagem é atraído pelo cursor/objeto
quando o botão esquerdo do mouse é pressionado, para o funcionamento e
entendimento do mecanismo do jogo, este é o momento em que o cursor é eletrizado
positivamente, quando o botão esquerdo do mouse é liberado o cursor/objeto volta a
ser neutro. Sendo assim, o personagem se movimenta em direção às coordenadas,
onde o cursor está posicionado quando é disparado o clique.

Figura 8: Personagem principal “girino catódico”.
Ao desenhar o personagem e nomeá-lo como “girino catódico”, o aluno relaciona
o raio ao concreto de que é o girino, numa tentativa de aproximar o conhecimento
novo a esquemas já existentes, porém, quando o faz, acaba por criar um entrave à
sua aprendizagem, não o permitindo fazer abstrações necessárias ao entendimento
sobre os raios catódicos.
No início da primeira fase é apresentado um conjunto de eletrodos (em verde e
alaranjado na figura 9), os quais seriam responsáveis pela emissão de raios catódicos,
onde se inicia o movimento do “girino catódico”, juntamente com as paredes do jogo
em que o personagem, ao colidir, reinicia a fase. O fim da fase é representado por
esferas verdes (as esferas verdes não possuem carga, e são objetos necessários ao
mecanismo do jogo, que depende de disparadores de ação) que, com a colisão do
personagem, surge uma janela, com a frase “Parabéns, você terminou a 1ª fase. Boa
sorte na 2ª fase!”.
Posteriormente, inicia-se a fase dois.

535

Figura 9: Início da 1ª fase do jogo “girino catódico”.

Figura 10: Fim da 1ª fase do jogo “girino catódico”.
Como pode ser observado nas figuras 9 e 10, a representação do tubo de raios
catódicos é diferente do convencional, ao se apresentar com as paredes distorcidas e
formar um labirinto. Este fato se dá pela necessidade do jogador se confrontar com a
dificuldade, possibilitado pelo lúdico envolvido no jogo, que permite a fuga do real em
prol do dinamismo, ressaltamos que esta modificação não acarreta prejuízo ao
entendimento dos raios catódicos, pois é mantida a característica do choque com o
vidro que no experimento revelaria um ponto luminoso e no jogo acarreta o fim.
A fase dois tem início com o personagem junto ao conjunto de eletrodos e se
movimentando para direita, com o mesmo desafio da 1ª fase, de evitar o possível
choque com as paredes do tubo de raios catódicos reproduzido no jogo.

Figura 11: Início da 2ª fase do jogo “girino catódico”.
Nesta fase é incrementado um maior nível de dificuldade, pois, no decorrer do
jogo aparecem como obstáculos duas placas, uma na parte superior e uma na parte
inferior das paredes, que representam o tubo de raios catódicos. A placa superior
possui em destaque círculos vermelhos, com o símbolo de negativo ( - ) e a placa
inferior círculos amarelos, com símbolos de ( + ). Este desenho representa um gerador
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de campo magnético (figura 12), que simula um campo magnético atraindo o girino
catódico para o pólo positivo.
A atração é executada com a aproximação do personagem com as figuras, pois
quando o personagem sofre a ação, o jogador deve reagir à atração de maneira a
anulá-la e, para isso, deverá clicar no lado oposto, por várias vezes, até conseguir se
libertar da simulação de campo magnético.

Figura 12: Representação de Geradores de campo magnético da 2ª fase do jogo
“girino catódico”.
O fim da 2ª fase é representado por esferas rosas (figura 13), com a colisão do
personagem girino catódico com as esferas, de seguida uma janela abre com o texto
“Parabéns, você terminou a 2ª fase. Boa sorte na 3ª fase!”. Desta forma, executa-se o
início da 3ª fase.

Figura 13: Fim da 2ª fase do jogo “girino catódico”.
A terceira e última fase tem um nível de dificuldade maior, devido à posição que é
colocado o esquema de placas que simulam o campo magnético. Nesta fase, ele se
encontra em um plano inclinado (figura 14) e conta com um pequeno labirinto (figura
15), criado com as paredes do tubo de raios catódicos reproduzidas no jogo.
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Figura 14: Representação de Geradores de campo magnético da 3ª fase.

Figura 15: Labirinto da 3ª fase do jogo “girino catódico”.
O fim da terceira, e última fase do jogo, é representado pelo espaço quadriculado
e a mensagem: “Parabéns, você conseguiu chegar ao fim do jogo!”.
É de referir que para o desenvolvimento do jogo, os alunos também, criaram um
fundo musical, pois um dos estudantes é músico e tem acesso a equipamentos de
estúdio musical.

3.2

Apropriação conceitual a partir da elaboração dos jogos digitais
Durante a elaboração dos jogos digitais, os alunos discutem entre si sobre

conceitos químicos a serem utilizados no jogo e como a mecânica do jogo seria
constituída. A seguir serão analisados diálogos, falas e objetos (desenhos que
compõem o jogo), que ajudaram no desenrolar do processo criativo do jogo.
O diálogo seguinte é impelido quando o grupo I aborda a possibilidade de utilizar o
gerador de raios catódicos no jogo, os alunos indagam sobre a carga elétrica do feixe
presente no experimento, pois o funcionamento deveria estar de acordo com o
experimento real. O aluno A5 tenta explicar o raio catódico quanto à sua natureza
elétrica, indicando que deve ser oposta a uma carga positiva identificada num esboço,
faz isto ao expressar que são “diferentes”: A5: “elas têm que ser diferentes, se a de lá
é positiva, a outra tem que ser negativa”.
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Em busca de compreender o assunto, o aluno A1 argumenta de maneira a negar
e completa inserindo um novo aspecto observado, que seria a atração entre a carga
positiva e o raio catódico, “A1: não, mas... Ela está atraindo...”.
Ao retomar a fala, A5 conclui o pensamento, indicando que a origem dos raios
catódicos seria na parte negativa: “A5: Se ela saiu do lado negativo obviamente, na
minha opinião, ela é negativa.”
Neste trecho, observa-se que os alunos estão relacionando o conceito de atração
de cargas opostas, fazendo ponderações sobre estas, até que é definido que a carga
observada deve ser negativa.
O aluno A5 durante o diálogo apresenta a formulação de esquema mental sobre
os raios catódicos e as características inerentes aos raios que são colocadas em
prova, quando o aluno A1 contesta e traz um incremento (“ela está atraindo”), apesar
de acreditar que tal fato seria um desabono ao seu esquema, em situação de dúvida,
procura relacionar sua explicação em outro fato, a origem do raio acrescentando
informações ao seu esquema, levando a adaptação diante de questionamentos, dessa
forma desenvolve o esquema tornando-se cada vez mais completo. Para Piaget
(1967), “um sistema organizado está aberto para o meio e seu funcionamento supõe
assim trocas com o exterior, cuja estabilidade define o caráter adaptado que possui”
(p. 198).
Numa outra situação, envolvendo os conhecimentos sobre eletroquímica, é
abordado pelo aluno A8 o termo “oxidada”, “A8: Quando a gente colocou o zinco e a
moeda na batata, ela começou a ficar oxidada [...].”
A partir dos diálogos, podemos perceber que os alunos utilizam o conceito
científico de atração e o termo “oxidação”, ou seja, há uma apropriação conceitual
expressa nas falas observadas. Isso se origina quando o aluno passa a utilizar
palavras que, mesmo fazendo parte de seu vocabulário, são usadas de forma correta
no contexto em questão, em que eles tentam explicar um fato, como a atração de
cargas e a oxidação. Para a elaboração do jogo é necessário que eles tenham claros
os conceitos químicos que serão utilizados, mesmo que para alcançar tal situação
aconteçam perturbações em seus esquemas mentais, pois o fato de passar por
perturbações, que são os questionamentos, favorece a construção de conhecimento,
por parte do aluno. Dessa forma, apropriar-se das palavras é “um passo inicial que
antecede a formação do pensamento conceitual. Este somente é possível pela
evolução do significado do conceito, num processo que implica a realização de
diferentes relações conceituais” (Wenzel e Maldaner, 2014, p. 315).
Analisando o recorte em questão, entendemos que a situação de criar o jogo
requer o domínio de alguns conceitos. Em tal situação, há um conjunto de invariantes
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representadas pelos objetos do conhecimento, que são cargas elétricas, as relações
dos objetos com atração e por consequência também, repulsão. As representações
decorrentes do processo se estruturam tanto na linguagem dos sujeitos expressas em
suas falas, quanto no produto elaborado conjuntamente, que é o jogo Girino Catódico.
Outro aspecto identificado na análise do jogo como um todo relaciona-se à
integração realizada pelos alunos entre os aspectos fenomenológicos, teóricos e
representacionais, que segundo Machado (2004) são relacionados aos fenômenos e
experimentos, constituição e características, e os símbolos respectivamente.
Caracterizados os aspectos, podemos relacionar ao jogo que foi construído, tendo por
base experimentos com raios catódicos, os alunos tiveram acesso ao experimento
através de vídeos e animações realizadas durante as aulas prévias. Apesar de não
terem reproduzido o experimento ao vivo, o acesso ao experimento por meio de
vídeos pode permitir que os estudantes acessem sua simulação. De acordo com as
simulações observadas pelos alunos em vídeo, o jogo foi elaborado considerando os
raios catódicos como personagem principal, com a dinâmica de ação do jogo
estruturada na natureza elétrica destes raios e dessa forma, temos o experimento
recriado com base em desenhos esquemas e símbolos.
Em outro momento ou situação percebe-se a necessidade de uma parte do
equipamento como essencial para o ajustamento entre o jogo e o experimento
representado, pelos que se observa pelas conversas dos alunos, em que argumentam
que o jogo “Girino Catódico” deve conter desenhos de objetos simples e consideram
que apesar de não ser comum, eletrodos são essenciais para a funcionalidade do
sistema.
Professor/pesquisador: “Agora vocês façam o esboço no papel e um ajuda o outro.”
A4 – “Desenha coisas normais!”
A6 – “Essas placas são os eletrodos.”
A4 – “Ah, são essenciais!”

O aluno A4 apresenta dificuldade em discernir o desenho do aluno A6 e acredita
não ser normal e comum. Diante da incompreensão de A4, o aluno A6 ressalta o que
representam os desenhos, como sendo eletrodos, o aluno A4 retoma a fala
acrescentando que estes são essenciais. Quando o faz, demonstra conhecer, e
apesar de ter dificuldade em perceber, de início, a representação, nota-se que A4
assimilou a importância do eletrodo, para o contexto do tubo de raios catódicos e do
jogo.
Em seguida, os alunos buscam incrementar o jogo recorrendo a esquemas
adquiridos nas aulas ministradas, trazendo à tona partes do equipamento utilizado no
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experimento com tubo de raios catódicos, o que pode se tornar um desafio para o
jogo.
A6: “Pode colocar os ímãs nas laterais.”
A4: “Aí aumenta a dificuldade nas fases.”
A2: “Isso...”
A sugestão do aluno A6 é levada em consideração, pois faz parte de um dos
experimentos com tubo de raios catódicos, sendo transcrita para jogo, como se pode
observar na figura 12, que possui o esquema de um dos geradores de campo
magnético e, com isso, nota-se a aproximação entre o real do experimento ao jogo.
Para maior compreensão dos futuros jogadores, os alunos criadores inseriram
símbolos de negativo e positivo, revelando a intenção de ressaltar a influência das
cargas sobre o personagem (girino catódico), que por sua vez, não traz consigo a
informação sobre sua carga, deixando que o usuário possa durante o jogo tirar suas
conclusões.
Temos dessa forma os esquemas mentais construídos pelos alunos, para serem
utilizados na construção do jogo, assim o aluno demonstra conhecer o funcionamento
do tubo de raios catódicos e com isso a interação entre cargas. Tais esquemas
mentais foram estabelecidos com o auxílio das aulas ministradas anteriormente na
construção do jogo, fornecendo apoios à construção do conhecimento. O processo
observado é o de assimilação, sendo assim, quando o jogo é construído e o aluno
recria o sistema adaptado ao contexto lúdico representado, confere “a esse objeto
uma ou mais significações e é essa atribuição de significações que comporta, então,
um sistema mais ou menos complexo de inferências, mesmo quando ela tem lugar por
constatação” (Piaget, 1976, p. 59).
Em relação à dinâmica da estruturação dos jogos, esta se relaciona com a
objetivação de transpor desafios, fases, conseguir pontuação, evitar perda de vida dos
personagens. São situações presentes em jogos que, neste contexto, tem por
finalidade propiciar o ensino e a aprendizagem, explorando suas benesses para os
alunos durante a elaboração dos jogos, pois estão a todo o momento requisitando
conhecimentos adquiridos, o que possibilita a criação de esquemas mentais e a
assimilação, podendo levar a acomodação de conceitos.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento dos jogos digitais favoreceu a realização de uma atividade
lúdica, na qual o aluno colocou seu conhecimento adquirido em prática. Notou-se que,
ao fazer uso de esquemas internos, reconstruindo-os como autores dos jogos e
auxiliados por uma pluralidade de conhecimentos e situações que fornecem um
conjunto de aspectos que corroboram na trama dos campos conceituais, os alunos se
apropriaram de conceitos químicos representados pelos conteúdos abordados no jogo.
É importante destacar que, embora o recorte da pesquisa tenha acontecido com um
grupo de alunos de número reduzido, os resultados da análise apontam que a
apropriação conceitual acontece através da contrução dos jogos digitais, pois os
estudantes controem seus esquemas mentais ao buscarem a elaboração dos jogos.
Considerando-se a perspectiva de replicar a situação para mais alunos, entendese que há viabilidade na proposta, pois elementos como o preparo do professor para
coordenar a atividade e a estrutura física da escola (disponibilidade de ferramentas
computacionais) podem contribuir para a construção do conhecimento científico,
auxiliada pelo uso das tecnologias, mais especificamente pelos jogos digitais, que
permitem a associação entre ensino/aprendizagem e ludicidade.

5. REFERÊNCIAS

Borges, A.T. (1997). O Papel do Laboratório no Ensino de Ciências. Comunicação
apresentada no I Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências,
Águas de Lindóia.
Dohme, V. (2003). Atividades lúdicas na educação: o caminho de tijolos amarelos
do aprendizado. Petrópolis, RJ: Vozes.
Elliot, J. (1990). La investigación-acción en educación. Madrid: Morata.
Gros, B. (2003). The impact of digital games in education. First Monday, Volume 8,
Number 7, 1-21.
Johnson, L. F. (2003). Elusive Vision: challenges impeding the learning object
economy. San Francisco: Macromedia White Paper - New Media Consortium.
Kishimoto, T. M. (2009). Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. São Paulo:
Cortez.
Lucchese, F., & Ribeiro, B. (2009). Conceituação de jogos digitais. Retirado de
http://www.dca.fee.unicamp.br/~martino/disciplinas/ia369/trabalhos/t1g3.pdf
Machado, A. H. (2004). Aula de Química: discurso e conhecimento. Ijuí: Unijuí,
UNIJUÍ.
Piaget, J. A. (1976). A quilibração das estruturas cognitivas. Rio de Janeiro: Zahar.
Tripp, D. (2005). Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa.
N. 3, 443-466.

542

Soares, M.H.F.B. (2004). O lúdico em Química: jogos e atividades aplicados ao
ensino de Química. Universidade Federal de São Carlos (Tese de doutorado).
Wenzel, J. S., & Maldaner, O. A. (2014). A Prática da Escrita e Reescrita em Aulas
de Química como Potencializadora do Aprender Química. Química Nova na
Escola. Volume 36, Number 4, 314 - 320.

543

42 - PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DO ENSINO REGULAR SOBRE O
USO DE BLOGS EM SALA DE AULA

Rodrigo Bravin 1 , Márcia de Freitas Vieira 2
1

Instituto Federal do Espírito Santo, rodrigobravin@gmail.com
Universidade Aberta de Portugal, marcia.ipatinga@gmail.com

2

Resumo:

O presente trabalho teve como objetivo investigar as
percepções dos estudantes do 2º ano do ensino médio,
Técnico em Meio Ambiente, de uma escola em Viana,
Espírito Santo – ES, sobre a utilização de blogs como
ferramenta pedagógica durante o último trimestre de 2014 na
disciplina de sociologia. Utilizou-se como delineamento
metodológico a pesquisa-ação, sendo sua abordagem quantiqualitativa. Foram aplicados questionários semiestruturados
contendo perguntas abertas e fechadas com todos os
sujeitos da pesquisa (23 alunos). Para conhecer melhor as
percepções dos estudantes foram realizadas seis entrevistas
em profundidade com alunos sorteados previamente. Podese concluir com a prática pedagógica que os blogs
estimularam
a
autonomia
dos
estudantes
e
o
desenvolvimento de competências como a autoria, a
socialização e a colaboração possibilitando uma integração
entre escola e outros espaços da sociedade. Porém,
entendemos que essa experiência precisa ser repetida para
haver um maior aprofundamento da avaliação. Ao mesmo
tempo, muitas escolas e profissionais da educação precisam
repensar suas práticas pedagógicas reconhecendo que os
estudantes
chegam
à
escola
trazendo
diversos
conhecimentos que precisam ser incorporados aos conteúdos
trabalhados nas aulas e que as Tecnologias da Informação e
Comunicação estarão cada vez mais presentes na vida das
pessoas.

Palavras-chave:

Educação, Tecnologias da Informação e Comunicação, Blog,
Escola colaborativa.

Abstract:

This study aimed to investigate the perceptions of students of
2nd year of high school, Technician Environment, a school in
Viana. Holy Spirit – ES, on the use of blogs as a teaching
tool during the last quarter of 2014 in the discipline of
sociology. It was used as a methodological design action
research, and its quantitative and qualitative approach. They
were applied semi-structured questionnaires with open and
closed questions with all the subjects (23 students). To better
understand the perceptions of students were conducted six
interviews with students drawn previously. It can be
concluded with the pedagogical practice that blogs stimulated
the autonomy of students and the development of skills such
as authorship, socialization and collaboration enabling
integration between school and other areas of society. But we
understand that this experience must be repeated to be more
thorough evaluation. At the same time, many schools and
education professionals need to rethink their teaching
practices recognizing that students come to school bringing
diverse knowledge that need to be incorporated into the
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contents worked in class and that Information and
Communication Technologies will be increasingly present in
the lives of people.
Keywords:

Education, Information and Communication Technologies,
Blog, Collaborative School.

1. INTRODUÇÃO
Cada vez mais a Internet tem se popularizado no Brasil. São inúmeras as
ferramentas que surgiram e surgem encurtando as distâncias e modificando a forma
como as pessoas se socializam. Tal cenário exige das instituições escolares práticas
pedagógicas conectadas com esses novos tempos, nos quais os estudantes adquirem
conhecimento a partir dos mais variados meios tecnológicos como: celulares,
computadores, tablets, smartphones, televisão, etc.
Dentro desse contexto destacam-se os blogs que podem ser ferramentas que
possibilitam ao mesmo tempo a construção do conhecimento, a interação e o
compartilhamento de ideias entre estudantes e professores. Essa socialização
oportunizada pelos blogs estimula uma aprendizagem ativa, o que coloca em xeque
muitas práticas escolares bancárias que consideram o estudante um depósito de
saber que é preenchido pelo professor. Essas práticas mutilam a capacidade de
criação dos alunos, condicionando-os a serem reprodutores.
A escola enquanto espaço formal de educação precisa levar em consideração a
diversidade dos estudantes para que as relações não ocorram somente por obrigação.
Compreender a heterogeneidade do corpo discente pode ajudar a transformar o
cotidiano escolar propiciando encontros mais prazerosos onde todos se sintam
respeitados, representados e ouvidos.
Nesse sentido, esta pesquisa pretendeu investigar os limites e as possibilidades
da inclusão de blogs nas aulas de sociologia de uma turma de 2º ano do Ensino Médio
durante o último trimestre de 2014, numa escola de Viana – Espírito Santo - ES. Para
isso, buscou-se conhecer as percepções de 23 estudantes sobre a experiência de
utilizar blogs na realização das atividades, durante todo o referido trimestre.
A perspectiva adotada nesse trabalho é a de que produzir blogs dentro do
ambiente escolar precisa ter como objetivo estimular um uso crítico e criativo que dê
condições para que os estudantes sejam efetivamente autores e colaboradores entre
si. Como consequência, espera-se que essa experiência contribua para a socialização
das ideias, interligação da escola, da comunidade, dos alunos, e sensibilização de
gestores e professores.
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Nesse sentido, a problemática que queremos responder com esse trabalho é: A
utilização de blogs como ferramenta pedagógica nas aulas de sociologia pode
estimular a autoria, a reflexão, a produção de conhecimento colaborativo e a
superação do que Freire (2005) chama de “educação bancária”?
2. O QUE MOSTRAM AS PESQUISAS
Uma revisão de literatura de trabalhos com o descritor “blogs na educação” a
partir do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do
Ensino Superior (CAPES), apontou 21 pesquisas, e após a leitura de todos os
resumos três delas foram selecionadas e totalmente lidas por terem relação com a
proposta desse trabalho.
Fogaça (2011) defende que grande parte dos jovens urbanos constrói suas
identidades em contato com as tecnologias digitais e que os blogs, usados de forma
dialógica ajudam no ensino das ciências, oferecendo diversas possibilidades.
Bierwagem (2011), a partir de uma pesquisa na qual os alunos foram estimulados
a discutir a temática sexualidade em blogs e outras ferramentas tecnológicas, defende
que a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nos processos
educativos contribui para uma participação ativa dos estudantes, melhorando as
relações estabelecidas no ambiente escolar. Contudo, a autora conclui que mesmo
sendo bem conhecidas, as novas tecnologias ainda não foram popularizadas nas
práticas pedagógicas.
Bicca et al (2013) discutem os blogs na Internet como espaços educativos nos
quais se constroem identidades juvenis. Para eles o agrupamento dos jovens que
escrevem e leem em blogs ocorre de maneira efêmera e está ligada ao consumo de
alguns itens, além de os laços construídos também serem momentâneos.
3. METODOLOGIA
Quanto à finalidade, o presente trabalho foi desenvolvido sob uma perspectiva
metodológica quanti-qualitativa por oferecer tanto uma visão de quantidade para se
medir as dimensões de interesse a partir dos números, como por desvelar sentidos e
visões do mundo do público pesquisado.
Em relação ao delineamento, utilizou-se a pesquisa-ação como técnica para a
realização de trabalho de campo, observação, coleta e análise dos dados.
“ [...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base
empírica que é concebida e realizada em estreita associação com

546

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”
(THIOLLENT, 2010, p. 20).

Durante o terceiro trimestre de 2014, a turma do 2º ano Técnico em Meio
Ambiente de uma escola estadual de Viana - ES utilizou blogs como ferramenta na
disciplina de sociologia. Os 23 alunos foram divididos em grupos de até cinco pessoas
e cada um deles criou um blog com nome decidido em conjunto. Essas ferramentas
foram utilizados para interação e realização de nove atividades que tinham conexão
com os assuntos trabalhados em sala de aula e descritos no plano de ensino
trimestral.
Para a coleta dos dados utilizou-se a observação participante, por promover além
do contato direto, a interação entre pesquisador e pesquisados (GIL, 2002). Ao mesmo
tempo, foi aplicado um questionário semiestruturado contendo 13 perguntas abertas e
fechadas com toda a turma.
Visando buscar um conhecimento maior sobre as percepções dos estudantes,
optou-se por realizar entrevistas em profundidade com seis alunos (25%) escolhidos
de forma aleatória. As entrevistas foram gravadas no mês de abril de 2015. Durante
todo o processo foram utilizados o Facebook e o Whatsapp como ferramentas de
interação com a turma.
4. CIBERCULTURA, BLOGS E EDUCAÇÃO
O contexto atual apresenta uma nova escola que precisa ser apropriada pelos
professores. Nela o conhecimento não é mais construído a partir das limitações
geográficas, mas das tecnologias digitais que se mostram cada vez mais perto da
população comum. Não se trata somente de inserir novos meios tecnológicos na
prática escolar, mas compreender a influência desses instrumentos nas formas de
pensar, aprender e lidar com o conhecimento (ARRUDA, 2009).
Lévy (2010) enfatiza a necessidade de pensar o futuro dos sistemas da educação,
a partir da reflexão sobre as mudanças ocorridas na relação dos seres humanos com
o saber. Ele constata que vivemos em uma época acelerada na qual os saberes se
renovam constantemente. Como consequência disso, continua o pensador, boa parte
dos conhecimentos que uma pessoa adquiriu durante a vida estará desfasada no fim
da sua carreira profissional.
Arruda (2009) defende que numa era fundada nas facilidades oferecidas pelas
tecnologias os professores não têm que somente mudar sua postura frente ao
547

conhecimento, mas romper completamente com as formas anteriores de ensino e
aprendizagem.
“Muito se diz sobre uma “nova postura” do professor ante as novas tecnologias
educacionais, como seu novo papel de “orientador” dos alunos na sua busca
pelo conhecimento. Mas considera-se que essa realidade apresentada à escola
com a inserção de novas tecnologias não representam apenas outra postura
profissional da educação perante o conhecimento desenvolvido com seus
alunos, representa uma profunda ruptura com as formas anteriores de
ensino/aprendizagem” (p. 20).

Levy (2010) defende o otimismo e nos convida a aproveitarmos todas as
potencialidades do que ele chama de cibercultura e que define como 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” (p. 17). O pensador enfatiza que não devemos nos prender aos
discursos que dicotomizam as novas tecnologias como totalmente boas ou totalmente
más.
“Não quero de forma alguma dar a impressão de que tudo o que é feito com as
redes digitais seja “bom” [...]. Peço apenas que permaneçamos abertos,
benevolentes, receptivos em relação à novidade. Que tentemos compreendê-la,
pois a verdadeira questão não é ser contra ou a favor, mas sim reconhecer as
mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o ambiente inédito que resulta da
extensão das novas redes de comunicação para a vida social e cultural” (p. 12).

Usando a metáfora do “dilúvio”, Levy (2010) ressalta que as novas formas de
comunicação valorizam o indivíduo quando possibilitam uma interconexão entre
nações, culturas, idades, apesar das diferenças. As telecomunicações estimulam a
ampliação da visão, a percepção do outro, a cooperação e a associação mesmo com
a existência de múltiplos pontos de vista.
Morin (2003) faz severas críticas à forma como se constroem os conhecimentos
destacando que quando se enfraquece as possibilidades de uma visão global,
limitamos o senso de responsabilidade e solidariedade. “Todo conhecimento constitui,
ao mesmo tempo, uma tradução e uma reconstrução, a partir dos sinais, signos,
símbolos, sob a forma de representações, ideias, teorias, discursos” (p.24).
Meirieu (2005) enfatiza que a escola precisa diferenciar suas pedagogias para que
os alunos possam construir conhecimento e se apropriar dos saberes a partir das suas
demandas e interesses. Ao mesmo tempo, Freire (2005) defende a importância da
interação entre professores e estudantes quando afirma que o diálogo é uma
necessidade existencial e não pode estar fundamentado em hierarquias.
Paulo Freire (2005), em sua pedagogia social, denuncia um mundo desumanizado
e defende uma educação que promova a emancipação social, calcada na esperança.
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Para ele o diálogo é uma necessidade existencial e o educando não pode ser visto
como passivo diante do processo de educação.
Freire (1996, 2005) se opôs radicalmente ao modelo tradicional de educação
mostrando que a construção do mundo é um processo em que educador e educando
realizam em conjunto. À medida que constrói o mundo o educando se descobre
responsável por sua história. Por isso, supor que o estudante é desprovido de
qualquer conhecimento como atesta a educação “bancária” além de limitar os sujeitos,
produz cidadãos sem autonomia, sem crítica, que ignoram a reinvenção e a busca
inquietante de construir e desconstruir o cotidiano.
Vygotsky (1991) reforça a importância da interação entre os seres humanos e o
meio. O pensador defendia que a construção dos sujeitos ocorre num constante
contato com a sociedade e um dos principais temas da sua teoria é a mediação.
Para pensar a importância da socialização ele desenvolveu um conceito chamado
de “Zona de Desenvolvimento Proximal” (VYGOTSKY, 1991). A partir dele o pensador
mostra que qualquer sujeito possui dois níveis de desenvolvimento. Um se refere ao
que a pessoa pode fazer sozinha, e o outro nível é o potencial daquilo que o sujeito
pode aprender com a ajuda (mediação) de outras pessoas.
À medida que interage com os outros, a criança vai desenvolvendo seu
pensamento e construindo de acordo com esses contatos o momento que experiência.
Todos os seres humanos nascem em um mundo construído e com a mediação dos
mais velhos vão desenhando uma história de sentidos e significados.
“Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades
adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e, sendo
dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do prisma do ambiente da
criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de
outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de
desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual
e história social” (VYGOTSKY 1991, p. 24).

Nesse sentido, os blogs se mostram como ferramentas que podem integrar a
escola e a comunidade. São espaços virtuais onde os estudantes podem debater,
questionar e construir o conhecimento de forma colaborativa. Por todas essas
possibilidades, os blogs oferecem caminhos para que os educadores construam
relações de parceria com os alunos.
Para Marinho (2007), o blog contribui para o desenvolvimento de um pensamento
crítico, criativo, colaborativo, além de extrapolar os limites geográficos da escola
dando grande visibilidade a tudo que os estudantes produzem. À medida que fazem
“posts”, os usuários e leitores dos blogs trocam ideias e fomentam debates sobre
diversas questões.
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Boeira (2009) reconhece o avanço da utilização dos blogs em diversas áreas e
aconselha as escolas a não ignorarem essa situação. Para ela, os espaços escolares
precisam refletir sobre os limites e possibilidades que os blogs oferecem e a partir
disso planejar sua utilização ou não como uma ferramenta pedagógica.
Mantovani (2006) reforça que não é somente incluir tecnologias nas práticas
escolares, mas transformar a visão que se tem dos estudantes, entendendo-os como
seres em situação privilegiada e que possuem capacidades para imaginar, criar e
interagir nesse novo contexto marcado por múltiplas tecnologias.
5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Relata-se e analisa-se a seguir, as percepções dos estudantes do 2º ano do
Ensino Médio Técnico em Meio Ambiente de uma escola no município de Viana - ES,
sobre a utilização dos blogs como ferramenta pedagógica.
Durante todo o terceiro trimestre de 2014 os alunos de uma turma de segundo
ano do Ensino Médio criaram blogs em grupos de 05 estudantes e os utilizaram para
realização de todas as atividades da disciplina de sociologia. Os conteúdos do plano
de ensino eram trabalhados em sala de aula e as atividades nos blogs eram
produzidas, em algumas ocasiões, no laboratório de informática da escola e em outras
situações como atividade para casa.
Quanto ao gênero dos alunos pesquisados há uma prevalência de mulheres na
turma que representam 87% do total. Em relação a idade, a maior parte deles se
encontra na faixa de 17 anos (61%). Em segundo lugar, 35% com 16 anos e por último
4% com 18 anos.
Questionados se possuem serviço de Internet em casa, 96% dos estudantes
responderam que sim. Essa informação é muito valiosa para professores, gestores e
profissionais da educação. Ela mostra o quanto os jovens estão conectados à grande
rede e as diversas possibilidades que se apresentam para se planejar ações
pedagógicas que levem em consideração os conhecimentos trazidos pelos alunos e
propiciem a socialização.
Sobre os meios tecnológicos que os estudantes possuem e utilizam em suas
vidas destacam-se o computador (36%), o smartphone (34%) e o notebook (22%).
Outras variáveis apareceram, como o celular, o iphone e o tablet, indicando que todos
os estudantes da turma têm e utilizam algum tipo de tecnologia.
É importante frisar o fato de todos os alunos possuírem ao menos um meio
tecnológico. Mais uma vez é perceptível a necessidade de superação das práticas
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tradicionais de educação que consideram os estudantes apenas como depósitos de
conhecimento.
Concorda-se com Freire (1985) de que o educador precisa ter percepção e
sensibilidade, respeitar e não reprimir o educando, precisa estimular a troca de
experiências, ser flexível e estar continuamente avaliando suas concepções e
limitações, enfim, precisa construir e manter uma relação de troca no processo
educativo.
Em relação à frequência de uso da Internet para realização de pesquisas, 78%
dos alunos responderam que o fazem muitas vezes. 22% disseram que usam a
Internet poucas vezes para esse fim.
Os jovens são altamente tecnológicos e utilizam, em muitos casos, a Internet
como meio de se informar e fazer pesquisas. Reconhecer que a escola não é
detentora de todo conhecimento pode ser um caminho para que professores se
tornem mediadores e construam práticas pedagógicas que estimulem a autoria,
parceria e colaboração.
Questionados se acha importante a inclusão das tecnologias em sala de aula os
estudantes foram unânimes em responder que sim.
Eu achei que foi bem interessante, e achei que as partes melhores foi por que a gente
conseguiu buscar muito conhecimento na internet e você consegue aprender bastante, você
consegue passar para muito mais pessoas o que você conseguiu aprender. Você acaba tendo
uma interação maior com a turma (ALUNO 2E).

A abreviação 2E se refere à identificação usada com os alunos que, além do
questionário, realizaram entrevistas. Desta forma teremos 1E, 2E, 3E, 4E, 5E e 6E.
É preciso reconhecer as demandas que os alunos trazem para a escola. Cada vez
mais eles chegam ao ambiente escolar trazendo diversas experiências de vida que
podem ser incorporadas às práticas pedagógicas possibilitando uma identificação com
o que aprendem.
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar
a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é
a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com
a vida? Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?
(FREIRE, 1996, p. 30).

Os alunos foram convidados a avaliarem a prática de utilização dos blogs durante
o terceiro trimestre de 2014. Para 70% a experiência foi boa, 17% não souberam
responder e 13% definiram como ruim.

551

As respostas mostram que a maior parte dos estudantes deseja que novas
práticas pedagógicas sejam inseridas nas salas de aula. A partir do conceito de Zona
de Desenvolvimento Proximal (VYGOTSKY, 1991), é possível entender que as
crianças começam a aprender muito antes de frequentarem a escola. No caso dessa
pesquisa, os blogs serviram como ferramenta de mediação utilizada pelo professor
para estimular os estudantes a conhecê-los e usá-los nas atividades da disciplina de
sociologia, considerando que todos eles usam a Internet e possuem algum
equipamento tecnológico.
“É um meio de aprendizado diferente, é interessante. Assim não fica tudo apenas
na sala de aula (ALUNO 3).
Por que saiu daquela rotina e buscamos informação e dentro disso expressamos
nossa opinião através da tecnologia (blog)” (ALUNO 8).

Baseando-se em Vygotsky (1991) é possível afirmar que o conhecimento é
construído socio-historicamente a partir das relações estabelecidas entre os seres
humanos e que os adultos são mediadores das relações que os mais jovens têm com
as informações, isso não significa dizer que mediar seja a mesma coisa que tutelar.
Na opinião de 100% dos estudantes pesquisados, o uso das redes sociais
facebook e whatsapp como suportes ás dúvidas e questionamentos que surgiram
durante o período em que desenvolveram os blogs, facilitaram o contato e a
superação das dificuldades.
As redes sociais são poderosas ferramentas quando se trata de interação e
colaboração. Com o facebook e whatsapp sendo usados de forma acessória os alunos
puderam questionar, propor e se manter em contato com o professor em tempo real e
sem nenhuma barreira geográfica.
Questionados sobre se o uso de blogs estimulou a autonomia e socialização da
turma, 57% dos alunos disseram que não, 39% afirmaram que sim e outros 4% não
responderam. Essas informações reforçam situações observadas nas aulas com a
turma. Na sala existem alguns grupos que não se falam, por isso, ao longo da
pesquisa foi perceptível grande socialização concentrada em cada grupo, e um pouco
menor dentro da turma.
Quando questionados se a realização das atividades via Internet pode prejudicar o
aprendizado, 21 alunos (92%) responderam que não. Por outro lado, dois estudantes
(8%), disseram que sim.
Os alunos já estão familiarizados com a internet (ALUNO 2).
Por que é mais um meio para aprender e interagir (ALUNO 6).
Por que a turma toda pode interagir, até aquelas pessoas que sentem vergonha
em falar ou perguntar alguma coisa pessoalmente (ALUNO 9).
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A inclusão da Internet nos ambientes escolares desafia os modelos de educação
atuais que em muitos casos são pouco democráticos, dirigidos estritamente por
programas e planos e extremamente focados nos professores como detentores do
conhecimento.
Ao propor uma concepção de educação problematizadora, Freire (1987)
reconhece que o educando não é apenas o aquele que será educado, mas também
quem educa. Por isso [...] o diálogo é uma exigência existencial (Freire, 1987, p. 79) e
ele não ocorre quando o aluno é visto como depósito de saberes.
Os discentes foram estimulados a expressar se aprovariam a repetição da
experiência com uso de blogs. A maior parte deles (65%) respondeu que sim, 31%
disseram que não e 4% não responderam.
A utilização dos blogs no contexto educacional rompe com o cotidiano da
reprodução existente em muitas escolas. Ao produzir e manipular um blog os
estudantes se tornam ao mesmo tempo autores, leitores e organizadores dos
conteúdos que postarão (LENDENGUE, 2010). Os espaços virtuais dos blogs também
proporcionam a expressão pessoal das situações vividas que têm conexão com algum
conteúdo trabalhado em sala de aula, por isso podem ser uma extensão da escola.
Em relação aos 31% de alunos que não aprovaram a repetição da experiência
com blogs, entendemos a partir de suas falas, que a ausência de um laboratório de
informática com Internet rápida e computadores para todos os alunos dificulta o uso de
blogs. Outra explicação foi o fato de 3 alunos da turma não possuírem computadores
em suas casas.
Sobre a experiência individual com blogs, 73,91% dos estudantes a definiram
como razoável, 21,73% a consideraram boa e um 4,34% afirmou que foi ruim o
contato. O período que a turma teve para utilizar os blogs nas atividades de sociologia
foi relativamente curto. Essa situação pode explicar a grande quantidade de alunos
que consideraram essa experiência apenas razoável, mesmo boa parte deles tendo
dito que via muitos pontos positivos. Numa próxima utilização é preciso pensar em um
calendário maior que dê tempo para familiarização, efetivo uso da ferramenta e ter
estrutura no Laboratório de Informática para que os alunos que não têm tanto acesso
à Internet possam utilizar.
Pontos positivos: percebi que os blogs são bastante visualizados, podendo assim
talvez me ajudar em um trabalho futuro. Novos conteúdos ensinados. Não ficar
na sala só de aula, aprendendo matéria de uma forma diferente (ALUNO 11).
Positivo: interagir com os colegas, buscamos informação, tivemos experiências e
durante esse período a aula ficou interessante e também expressamos nossa
opinião sobre os temas (ALUNO 8).
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100% dos discentes concordam que os professores deveriam incluir de forma
mais efetiva em suas práticas pedagógicas os meios tecnológicos.
Por que auxilia o professor na sala de aula e faz com que os alunos fiquem mais
interessados (ALUNO 23).
[...] foi uma forma que a gente interagiu com o professor e têm muitos
professores que acham que não é uma forma adequada. [...] nesse período a
gente aprendeu que tem como utilizar o celular, whatsapp, facebook para
também estudar (ALUNO 3E).

Não é mais possível estabelecer percursos lineares para todos os alunos. Nesse
sentido a Internet possibilita uma gama de opções que contribuem para a visão de “[...]
espaços de conhecimento emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se
reorganizando de acordo com os objetivos e contextos” (LEVY, 2010, p. 160).
Levy (2010) enfatiza a importância de se estabelecer um:
“ [...] novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens
personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede. Nesse contexto, o professor
é incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus grupos de
alunos em vez de um fornecedor direto de conhecimento” (p. 160).

Os jovens do século XXI se apresentam cada vez mais diversificados e
personalizados e, em muitos casos, não suportam mais frequentar aulas que não
tenham conexão com seus cotidianos e projetos de vida. Nesse sentido, professores
(as) precisam se apropriar das tecnologias incitando a troca de saberes e mediando os
percursos de aprendizagem dos estudantes.
Por fim, os alunos deram suas opiniões sobre os motivos que impedem
professores de utilizar tecnologias nas salas de aula: Para 26% dos discentes, os
professores não consideram importante utilizar meios tecnológicos, 18% afirmaram
que os docentes não querem fazer uso, 9% pensam que se as tecnologias não foram
usadas de forma correta podem atrapalhar os alunos e 9% não responderam a
questão (Gráfico 1).
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Por que muitos professores não utilizam
tecnologias na sala de aula?
Falta de conhecimento
Não gostam

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

Não querem

9% 5% 5%

Não consideram importante

18%

Se não for usada de forma correta pode prejudicar o
aluno
Fala de interesse por parte do professor
Não conseguem marcar hora
Não gostam e não querem

9%

26%

Usam para outras coisas
Não querem e não consideram importante
A escola não permite
A escola não fornece outros meios para tornar isso
possível
Não respondeu

Gráfico 1 – Motivos pelos quais professores não utilizam tecnologias na sala de aula.
Fonte: autoria própria

O que mais chama à atenção no Gráfico 1 é a quantidade de respostas que
responsabilizam a escola e, especialmente, os professores pela pouca ou nenhuma
utilização das tecnologias em salas de aula.
“Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos
de transação de conhecimento? Não se trata aqui de usar as tecnologias a
qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma
mudança de civilização que questiona profundamente as formas institucionais,
as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e sobretudo
os papéis de professor e aluno” (LEVY, 2010, p. 174).

Os papéis na escola mudaram e a forma como os jovens se relacionam com o
conhecimento também mudou. Por isso,
A escola precisa tornar-se um espaço de trabalho e de formação, o que exige
que ela tenha uma gestão democrática e práticas curriculares interdisciplinares
que proporcionem a implantação de redes de formação continuada em serviço,
oportunizando ao professor a possibilidade de construir projetos coletivos, refletir
sobre a sua prática pedagógica, buscando as soluções mais adequadas aos
problemas surgidos (LUCENA, 2013, p.242).

Ao mesmo tempo, em muitas situações, os professores são cobrados para que
incluam nas aulas as tecnologias, porém não são oferecidas condições em relação à
infraestrutura, nem são estimuladas novas práticas.
[...] a escola não oferece muita opção. Por que às vezes, igual no curso técnico a
gente tem que passar um slide, alguma coisa assim e não pode usar nenhuma
das salas, e as vezes não pode por que não tem técnico, agora que não tem

555

técnico a gente não pode, ou as vezes está ocupado ou está sem chave, algum
imprevisto assim, é sempre assim! (ALUNO 1E).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa buscou investigar/analisar as percepções dos estudantes do
ensino médio sobre uso dos blogs em sala de aula. Essa experiência ocorreu durante
um trimestre letivo com uma turma de estudantes do segundo ano do ensino médio e
se fundamentou no na produção e uso coletivo de blogs, onde eram realizadas todas
as atividades da disciplina de sociologia.
Pode-se afirmar que a maior parte tem acesso a Internet e a utiliza para
realização de pesquisas, por isso, essa situação deve ser aproveitada no cotidiano
escolar para que se propiciem múltiplas formas de construir o conhecimento.
Freire (1987) convoca escolas e professores a repensarem a escolha dos saberes
curriculares para que as experiências sociais dos estudantes sejam incorporadas e
discutidas em salas de aula.
A situação de perda do domínio sobre o conhecimento se mostra evidente quando
percebemos que na avaliação da boa parte dos estudantes a escola não oferece
condições estruturais para que o uso das tecnologias ocorra e também os professores
não as consideram importantes ou não querem usá-las.
A juventude que frequenta escolas no século XXI traz diversas aprendizagens que
foram alcançadas por múltiplos meios e situações. Isso é reforçado quando todos os
estudantes afirmam possuir algum meio tecnológico. Essa mudança nos processos de
socialização das crianças modifica os papeis escolares não sendo mais possível existir
uma dicotomia entre aluno que somente aprende e professor que somente ensina.
Ao definirem a experiência com blogs como boa para a maioria deles (alunos), a
escola se vê diante de muitas possibilidades de utilizá-los de formas mais constantes.
Muitos estudantes descreveram que foi interessante buscar conhecimento via blog
mesmo tendo pouco tempo para utilizá-lo. Neste sentido, Levy (2010) estimula uma
postura de superação da visão de conhecimento como uma grande arca que
concentra tudo para outra onde existem diversas arcas com pequenas totalidades,
interesses e projetos que se misturam, se separam e se questionam dentro do dilúvio.
Entendemos que a utilização de blogs como ferramenta pedagógica nas aulas de
sociologia contribuiu para construção da autonomia dos estudantes que agora se
enxergam como produtores de conhecimento em colaboração com o professor.
Contudo, não parece prudente achar que o computador inserido na escola
represente a solução de todos os problemas educacionais. Ferramentas tecnológicas,
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equipamentos, etc., são apenas programas e máquinas que sozinhos não podem fazer
nada. Se não houver a mediação humana (VYGOTSKY, 1991) esses equipamentos
não se transformarão em meios que facilitam a aprendizagem e a construção do
conhecimento.
Reconhecemos que como primeira experiência, a utilização de blogs ajudou a
produzir uma diferente dinâmica na prática de sociologia, mas considerando, por
exemplo, que uma quantidade relevante de alunos respondeu que não aprovaria a
repretição da prática com blogs entendemos ser necessário repetí-la e num espaço de
tempo maior para uma avaliação mais aprofundada.
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Resumo:

A tecnologia digital alargou as fronteiras da leitura, fazendo
emergir novos espaços de acesso ao conhecimento. Com a
passagem do papel ao ecrã, os paradigmas de leitura sofrem
uma (r) evolução. O projeto ManEEle, implementado em duas
turmas do Agrupamento de Escolas de Cuba, introduziu os
manuais escolares eletrónicos no quotidiano dos alunos,
melhorando a entrada no mundo digital e possibilitando
novas formas de encarar o currículo e a leitura. Contudo,
poderemos dizer que houve uma efetiva mudança do
paradigma de leitura e estes “nativos digitais” transformaramse em “leitores digitais”? Partindo desta questão orientadora,
com o presente artigo pretendemos analisar a proficiência
digital e as práticas de leitura online, declaradas pelos
alunos no final do segundo ano do projeto-piloto. Os dados
obtidos levam-nos a concluir que estes jovens estão
preparados para utilizar as ferramentas digitais, facilitadoras
do acesso e utilização dos manuais digitais, ebooks e outros
espaços de leitura. Porém, é importante realçar que essas
competências digitais não levaram a uma mudança radical
nos seus hábitos e preferências sobre o suporte da leitura.

Palavras-chave:

Projeto ManEEle, Tablets, Dispositivos móveis, ebooks, Manuais
digitais, Leitura digital.

Abstract:

The digital technologies widened the boundaries of reading and opened
new opportunities for accessing knowledge. With the passage from
page to screen, reading paradigms undergo a (r) evolution. The
ManEEle project, implemented in two classes of Cuba’s Grouping of
Schools, introduced electronic textbooks in the daily routines of
students, improving their entry into the digital world and enabling new
ways of looking at the curriculum and reading. However, can we say
that there was a real change of the reading paradigm and these "digital
natives" have become "e-readers"? Based on this guiding question, with
this article we intend to analyse the digital proficiency and online
reading practices declared by the students at the end of the second
year of the pilot project. The findings lead us to conclude that these
young people are prepared to use digital tools, enabling access and use
of digital books, ebooks and other reading spaces. However, it is
noteworthy that these digital skills did not lead to a radical change in
their habits and preferences, with respect to their reading platform.

Keywords:

ManEEle project, Tablets, Mobile devices, ebooks, Digital textbooks,
Digital reading.
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1. INTRODUÇÃO

O projeto ManEEle – Manuais Escolares Eletrónicos, que decorre no
Agrupamento de Escolas de Cuba desde o ano letivo 2013/2014, tinha como objetivo
inicial perceber o modo como os alunos reagem à substituição do manual escolar em
suporte papel pelo mesmo livro em formato digital.
Previsto para três anos letivos, este projeto-piloto arrancou com duas turmas no
início do terceiro ciclo. Alunos e professores foram equipados com tablets e o acesso
aos manuais digitais é feito a partir de uma plataforma de recursos educativos digitais
(Escola Virtual).
Apesar de alguma divergência de opiniões no que respeita ao impacto dos
conteúdos digitais na aprendizagem das crianças e jovens, a literatura existente
levanta algumas questões que apontam para uma fácil substituição do paradigma de
leitura, dado que todos estes alunos se enquadram nos denominados nativos digitais
(Prensky, 2001).
No caso do projeto ManEEle, os alunos pertencem maioritariamente a famílias
onde o computador existe e têm acesso à Internet. A habilitação escolar dos
encarregados de educação é heterogénea, sendo que cerca de 10% tem frequência
universitária, percentagem similar aos que possuem apenas o primeiro ciclo.
No presente artigo tentamos identificar se, pelo facto de estarem numa
experiência pedagógica inovadora há cerca de dois anos, os hábitos de leitura destes
adolescentes sofreram alterações e se houve uma migração efetiva da leitura em
papel para a leitura no ecrã.
2. LIVROS E MANUAIS DIGITAIS, UMA (R) EVOLUÇÃO DA LEITURA?
A leitura e a escrita são criações ainda recentes na história do Homem. No
entanto, estamos perante marcos relevantes na evolução da humanidade. Basta
pensarmos na periodização clássica que divide a Pré-História da História, gerando o
conceito de duas épocas distintas: antes e a partir da invenção da escrita.
Desde os primeiros sinais impressos, em diferentes materiais, até ao texto digital,
um longo caminho foi percorrido. No presente, uniformização e pluralidade são duas
ideias que estão ligadas ao livro e à leitura. Por um lado, o livro implica um padrão de
utilização global, associado a uma aprendizagem de decifração que é comum a todos
os indivíduos que dele se apropriam e que estão contextualizados numa determinada
época e cultura. Porém, simultaneamente, ler é mais do que decifrar códigos, já que
se trata de um ato pessoal, um processo ativo de construção de significados e, neste
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sentido, depende de uma multiplicidade de dimensões. O foco de atenção privilegiado
pelo leitor, em função da sua cognição, ou ainda os laços de afetividade estabelecidos
com o objeto de leitura, são apenas duas das vertentes que podem explicar essa
heterogeneidade de utilização do livro.
A aposta atual é no sentido de enfatizar o papel das Tecnologias da Informação e
da Comunicação no dia-a-dia e nas várias vertentes da vida humana. Deparamo-nos,
pois, com uma tendência crescente para um mundo digital. O mesmo sucede em
relação à leitura. Cada vez mais assistimos a um aumento da leitura digital em todas
as faixas etárias. Os adultos leem mais livros e notícias online, atitude esta que é
favorável ao aparecimento de um sistema de contágio nos mais novos, através da
modelação do comportamento.
A generalização dos tablets e outras tecnologias móveis diversificou os hábitos de
leitura e escrita. Num único dia, dezenas ou mesmo centenas de palavras são lidas e
reproduzidas pelas nossas crianças e jovens. A leitura deixou de estar circunscrita ao
livro, revista e jornal impresso e tornou-se um “conceito vago e multifacetado”
(Cardoso, 2013).
Dos ebooks aos e-mails e artigos em blogues, no Facebook, Twitter ou noutras
redes sociais, são vários os exemplos do alargamento e democratização dos novos
espaços e possibilidades de leitura e produção escrita. Há que ter em conta que não
foram apenas os suportes usados para escrever que alteraram. Pensemos no caso do
telemóvel, inicialmente usado como um instrumento de comunicação oral, com as
mensagens SMS (Short Messaging System), transforma-se num amplo canal de
escrita e leitura. Assim, introduzem-se códigos e sinaléticas e atinge-se um processo
de “instantaneidade” e “dessacralização da escrita” que muda radicalmente a escrita
tradicional (Teixeira, 2008). A caligrafia ou “arte de escrever bonito” deixa de ser
valorizada e privilegia-se o uso (criativo) de abreviaturas e siglas, as quais são
descodificadas e compreendidas no seio deste novo tipo de comunicação linguística.
A Escola deve absorver e acompanhar estas mudanças, orientando as suas
ações de acordo com estas políticas. Os instrumentos digitais entram nas práticas de
ensino e aprendizagem. Os agentes educativos não podem deixar a tecnologia nos
corredores ou fora dos portões das escolas.
Um pouco por todo o mundo, diversificam-se as iniciativas que levam as
tecnologias móveis até à Escola. O programa SMART (Self-directed, Motivated,
Adaptive, Resources, Technology embedded) Education, desenvolvido na Coreia do
Sul desde 2011, é um dos exemplos que procura revolucionar a sala de aula,
mudando os paradigmas do sistema de ensino tradicional. Assente em cinco pilares,
esta política educativa visa introduzir manuais digitais em todas as escolas do país,
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promover aulas e avaliação online, melhorar a legislação respeitante aos direitos de
autor, desenvolver as competências dos professores através da formação e criar um
sistema tecnológico (cloud computing) que permita a produção, distribuição e gestão
do conteúdo educacional em qualquer hora e lugar. Como resultado desta reforma
educativa, em dezembro de 2014, 81 escolas elementares e 82 escolas secundárias já
usavam livros digitais para disciplinas como Ciências Sociais e Naturais (Korean
Ministry of Education & Korea Education and Research Information Service, 2014).
Em Portugal, para além do projeto ManEEle, algumas iniciativas têm apostado na
introdução dos tablets na educação. Entre outros, destacam-se os projetos TEA –
Tablets no Ensino e na Aprendizagem, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian
e iniciado em duas turmas (uma do terceiro ciclo, outra do ensino secundário),
EduLabs - Salas de aula inteligentes e CCL – Creative Classrooms Lab (Laboratório
de Salas de Aulas Criativas).
Nestas escolas inovadoras, grande parte da leitura transfere-se do papel para o
ecrã. Mas será similar ler em papel ou num ecrã? Diversas investigações têm vindo a
debruçar-se sobre esta diferenciação da leitura de um texto digital face ao impresso,
bem como o impacto pedagógico resultante do uso destes dois suportes (Dillon, 1992;
Dillon, 1994; Lee, 2004; Mangen, Walgermo & Kolbjorn, 2013; Noyes & Garland,
2008). Há a realçar que um ecrã não é uma folha de papel. Por isso, tal como se
ensina um aluno a avaliar websites ou a usar os recursos educativos digitais de uma
biblioteca, deve-se ter o mesmo cuidado com o ensino e a aprendizagem da leitura
online (Sandberg, 2011). É importante saber ler o digital.
3. ABORDAGEM METODOLÓGICA
Este estudo de caso, de caráter longitudinal, predominantemente qualitativo e
descritivo, procura identificar a utilização que os alunos fazem dos recursos digitais
disponíveis no tablet, de modo a conhecerem-se as suas práticas de leitura, não só
académicas (obrigatórias), mas também lúdicas, relacionadas com o acesso a jornais,
revistas e outros ebooks.
O público-alvo da investigação são os alunos, professores, encarregados de
educação e órgãos de gestão do Agrupamento de Escolas de Cuba. No entanto, para
o caso particular deste artigo, analisamos apenas os dados referentes aos alunos das
duas turmas, a frequentarem o oitavo ano durante o ano letivo de 2014/2015.
Como questão orientadora desta investigação, perguntamos se estes alunos,
nativos digitais, têm efetivamente práticas digitais na leitura. Partindo desta questão de
partida, delinearam-se três objetivos: (1) avaliar a proficiência digital dos alunos,
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nomeadamente no que concerne ao uso académico e lúdico do tablet; (2) analisar as
práticas de leitura destes jovens após cerca de dois anos de envolvência num
ambiente educativo tecnologicamente enriquecido; (3) conhecer as perceções dos
alunos relativamente às vantagens e desvantagens do livro impresso e digital.
Neste sentido, criou-se um modelo de análise, associado à questão orientadora e
aos objetivos do estudo, assente em três categorias (literacia digital, práticas de leitura
e vantagens do livro impresso/digital) e diversas subcategorias, conforme é
apresentado na Tabela 3.
Tabela 3. Modelo de análise que serviu de base ao estudo
Categorias
Literacia

e

Subcategorias
competências

digitais
Práticas de leitura digital
versus em papel

Práticas de uso académico do tablet
Práticas de jogos
Frequência e práticas de uso das redes sociais
Frequência e hábitos de leitura
Meios de acesso/leitura do ebook
Inclusão na leitura digital
Funcionalidades

Perceções sobre vantagens Competências de leitura
do livro impresso versus Acessibilidade
digital

Atualidade
Impacto ambiental, ergonómico e económico

Com base neste modelo, aplicou-se em junho de 2015, um questionário online,
que pretendia identificar as tendências de leitura destes jovens que há cerca de dois
anos estavam imersos numa experiência de substituição dos manuais escolares em
suporte papel por manuais em suporte digital. Para o presente trabalho, para além do
questionário aplicado aos alunos, optamos por utilizar alguns excertos de duas
entrevistas, uma com a professora bibliotecária e a outra de um focus group com
alunos.
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
O nosso objeto de estudo, como já referimos, é constituído pelos alunos das duas
turmas do oitavo ano de escolaridade. Obtiveram-se 29 respostas válidas,
correspondendo a cerca de 75% dos alunos, sendo a maioria do sexo feminino (64%).
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4.1

Literacia e competências digitais
No presente, muitas das leituras realizadas passam pelo mundo digital. Por isso, é

importante conhecerem-se as competências digitais que os alunos têm para se
movimentarem nestes espaços de leitura.

4.1.1 Práticas de uso académico do tablet
No segundo ano do projeto, 80% dos respondentes afirmam que o tablet foi mais
usado do que no ano letivo anterior e, por via disso, sabem fazer mais coisas. Os
jovens estudantes referem que têm agora uma maior desenvoltura no uso da Internet,
acedem mais do que antes em 57% dos casos e existe um acréscimo das pesquisas
relacionadas com a realização de trabalhos de casa (70%).
Relativamente à leitura de revistas e jornais digitais, a maioria (70%) afirma que
não lê mais e não concorda que a sua motivação para o estudo tenha aumentado
devido à posse do tablet.
De uma forma clara, os alunos não associam o uso dos tablets à possibilidade de
ter melhores classificações escolares. A maioria dos alunos (mais de 50%) não tem
opinião sobre a influência do tablet nas suas performances académicas. Por outro
lado, cerca de 30% não concorda que o tablet tenha auxiliado a subir as suas notas.
Com uma opinião diametralmente oposta, situam-se 18% dos estudantes, entendendo
que o tablet os ajudou a conseguir melhores resultados. Na verdade, os dados obtidos
nas pautas académicas, confirmam esta perceção dos próprios alunos. De qualquer
modo, cruzados estes dados com a análise de conteúdo das entrevistas a alunos,
confirmamos que alguns se motivaram e tiverem melhores notas pelo simples facto de
usarem o tablet.
“Mas o que é tu aprendes mais com o tablet?”
A1 – “O que não aprendi no ano passado... [riso] ”
“Mas não é o livro que te vai dar mais informação do que o tablet ou é?”
A1 – “Não. É igual.”
“Os manuais são iguais?”
A1 – “São. Só que a forma de aprender, a forma de estudar, de a gente
estar motivada é muito diferente da do ano passado.” (Excerto da
entrevista a uma aluna do 8º ano que no ano anterior não estava no
projeto).
Talvez contribua para este baixo desempenho académico o facto de apenas 25%
dos alunos afirmar que estuda diariamente os manuais digitais.
Na generalidade, os jovens alunos, pertencentes à chamada geração digital ou
nativos digitais, não mostram grandes problemas no manuseamento dos tablets. No
entanto, apenas 61% apresentam uma perceção francamente positiva do seu
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desempenho com esta tecnologia. Quase dois anos decorridos do projeto Maneele,
14% dos alunos afirmam manter alguma dificuldade no uso destes dispositivos
móveis, para o estudo e acesso aos manuais digitais. Este valor não nos parece
estranho dado que existem sempre alunos com a perceção de terem dificuldades de
adaptação a equipamentos digitais, algumas vezes associadas à baixa autoestima,
bem como a uma visão pessimista das oportunidades de vida do presente e futuro.
[Com os tablets] posso fazer muitas mais coisas e é uma oportunidade que
não sei se vou ter mais tarde na vida. É para aproveitar enquanto posso,
para ter melhores notas, para estudar mais. (Excerto da entrevista a uma
aluna do 8º ano)
4.1.2 Práticas de uso de jogos nos tablets
Os alunos envolvidos no projeto continuam a afirmar, de forma perentória, que
não jogam nos seus tablets: 61% nunca jogam e 18% fazem-no raramente. Num
questionário aplicado no início do projeto, 62% declaravam não jogar, o que revela a
manutenção do mesmo comportamento em relação a esta prática lúdica com o tablet.
Contudo, quando confrontados com uma lista de jogos, apenas 53% mantêm a
afirmação de que não joga. Os jogos utilizados dividem-se, essencialmente, entre
Soccer Manager, Candy Crush e Bubbles, com valores próximos dos 10% cada.
Esta diferença nas respostas às duas questões, apesar de não ser muito
significativa (9%), pode ser explicada pela necessidade de os alunos darem respostas
que consideram adequadas ao contexto escolar. De qualquer modo, mais de 50% dos
estudantes confirmaram a baixa taxa de utilização do tablet para efeitos lúdicos, algo
que surpreende na investigação.

4.1.3 Frequência e práticas de uso das redes sociais
Os dados de alguns estudos já realizados sobre o acesso à Internet pelos jovens,
nomeadamente os obtidos pelo projeto EU Kids Online, indiciam que as crianças e
jovens portugueses acedem cada vez mais cedo à Internet: em 2011, em Portugal, a
média de idade do primeiro uso da Internet era de 10 anos; a Dinamarca e a Suécia
eram os dois países europeus onde este acesso se dava mais precocemente - aos 7
anos (Haddon & Livingstone, 2012). Esta exposição aos conteúdos digitais acarreta
aspetos positivos, mas também alguns negativos. De qualquer modo, ela pode ser
potenciadora do contacto com diferentes instrumentos de aprendizagem, seja por
iniciativa pessoal, seja por indução dos professores das diferentes disciplinas.
No nosso estudo, verificamos que a maioria dos alunos tem uma conta Google,
apesar do uso preferencial que fazem no tablet ser sobre ferramentas Microsoft,
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nomeadamente o Office365. A frequência diária que muitos referem relativamente ao
Google (71%), relaciona-se com a utilização do motor de busca, que constatamos ser
usado com regularidade nas atividades desenvolvidas em algumas das aulas
observadas ao longo do projeto.
Nas denominadas redes de microblogging (Facebook, Twitter, IM e Google), o
Facebook é um espaço onde a maioria dos alunos tem conta (mais de 80%) e
frequenta pelo menos uma vez por semana (mais de 70%), sendo que, em 65% dos
casos, esse acesso é diário. Um pequeno grupo de jovens afirma não ter conta no
Facebook (7%), o mesmo sucedendo para o Google (11%).
Nas redes de partilha de imagem, o Youtube é claramente dominante e os alunos,
na sua maioria (perto de 60%), afirmam visitar diária ou semanalmente este site. Algo
semelhante se passa no Instagram, espaço em expansão entre os jovens desta faixa
etária, embora a sua frequência diária abranja apenas cerca de 40% dos alunos. O
espaço social Pinterest tem uma frequência praticamente residual (apenas 11%).
A rede social Twitter parece não ser muito popular entre os nossos alunos, dado
que cerca de 54% não tem conta neste espaço. Mesmo assim, cerca de 30 % admite
estar nessa rede pelo menos uma vez por semana. Outras redes sociais são referidas
por três alunos: Snapchat (mensagens instantâneas) e TSU (microblogging).

4.2

Práticas de leitura digital e em suporte papel
O projeto ManEEle introduziu os tablets e os manuais digitais interativos no

ambiente de aprendizagem das duas turmas. Seguidamente, analisamos as práticas
de leitura destes alunos após cerca de dois anos de envolvência no projeto.

4.2.1 Frequência e hábitos de leitura
Os alunos do nosso estudo parecem não ler muito, seja em suporte papel, seja no
ecrã. Através do questionário, verificamos que apenas 43% dos respondentes leram
livros digitais pelo menos uma vez por semana, mesmo tendo em conta que os seus
manuais escolares são exclusivamente digitais. É interessante notar que a
percentagem é ligeiramente superior (50%) para as leituras em suporte papel.
Salienta-se ainda, que as opções negativas de leitura têm um peso enorme: 36%
raramente ou nunca leem em papel, subindo o valor para 46% no caso da leitura
digital.
Cruzando estes dados com a entrevista realizada à professora bibliotecária,
confirmou-se que os alunos do Agrupamento vão frequentemente à biblioteca, mas
pouco utilizam o espaço para se dedicarem à leitura, optando por realizar outras
tarefas, como os trabalhos de casa. Por vezes, a leitura é condicionada pela pressão
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do grupo, diminuindo as leituras em papel a partir do segundo e terceiro ciclos, sendo
ainda menor nos suportes digitais disponíveis. Na opinião desta responsável pela
biblioteca escolar, o desinteresse pela leitura:
“ (…) Não tem a ver com ser em papel ou digital. Tem a ver com a cultura de
grupo, dos miúdos entre eles, de valorizarem ou não a leitura… Os hábitos… da
escola e de casa. Há alunos que vão à biblioteca para ler e outros que chegam e
dizem: “Ah! Estás a ler? Deixa-te disso”. Os livros obrigatórios leem porque têm
que ler e leem mais em papel do que em digital. Muito poucos leem em digital.”
(excerto da entrevista à professora bibliotecária).

Questionados sobre os ebooks que tinham lido nos tablets, verificou-se que todos
os livros indicados pelos alunos faziam parte da lista de obras e textos para iniciação à
educação literária do sétimo e oitavo anos, indicada no Programa e Metas Curriculares
de Português do Ensino Básico. A grande maioria dos alunos leu, na totalidade, os
livros obrigatórios, mas fizeram-no essencialmente em suporte papel – 54% face aos
39% que optaram pelo ecrã (

Gráfico 10).
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Gráfico 10. Leste os livros obrigatórios para Português (por exemplo, “O Colar”, de
Sophia de Mello Breyner Andresen)?

O pouco entusiasmo manifestado pelos nossos alunos para a leitura dos ebooks
contraria as preferências dos estudantes abrangidos pelo projeto Beyond textbooks
(Wright, Neugent & McGraw, 2011), mas, por outro lado, aproxima-se da tendência
manifestada pelos alunos universitários envolvidos no estudo de Woody, Daniel e
Baker (2010).
Embora na posse de um equipamento adequado à leitura digital, visto ser
ergonómico e de qualidade média-alta, os alunos da nossa amostra referem que
optam mais por ler as revistas e jornais impressos, do que no ecrã. Pelo menos uma
vez por semana, 68% consultam jornais em papel, enquanto no mesmo período de
tempo apenas 46% leram em formato digital. De qualquer modo, é interessante referir
que estes valores nos parecem elevados e que a diversificação dos suportes a que
têm acesso contribuiu para o aumento da leitura.

4.2.1.1 Leituras em meios digitais
Cerca de 30% dos alunos lê blogues pelo menos uma vez por semana, o que nos
parece um bom indicador de leitura digital, tanto mais que sabemos, da literatura, não
ser este um espaço do agrado dos jovens desta faixa etária. Neste sentido, os dados
apresentados por Clark (2014), recolhidos a partir de um questionário aplicado a
29.422 indivíduos no Reino Unido, situa entre os 16% e 19% as crianças e jovens (dos
8 aos 16 anos) que leem materiais fora da sala de aula utilizando os blogues.
Questionados sobre a frequência com que acediam aos espaços digitais de
informação disponíveis na escola, cerca de metade dos alunos envolvidos no projeto
ManEEle refere que raramente ou nunca os utiliza, nem o sítio web da Escola, nem os
específicos da Biblioteca. Em contrapartida, 46% dos alunos indicam que visitam, pelo
menos uma vez por semana, o site da escola e 36% acedem aos espaços digitais da
Biblioteca Escolar.

4.2.1.2 Preferências de leitura no presente e no futuro
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As respostas dos nossos inquiridos são inequívocas quanto às suas preferências
de leitura. No que respeita a livros, optam claramente pela leitura em suporte papel
(54%). Apenas 21% preferem a leitura no suporte digital. Na verdade, esta opção é
coerente com a resposta dada sobre qual vai ser o seu suporte de leitura no futuro.
Independentemente do suporte (papel ou digital), cerca de 40% dos respondentes
acha que, no futuro, vai ler o mesmo que no presente.
Tendo em conta os baixos índices de leitura que podemos percecionar dos dados
recolhidos, esta predisposição dos jovens alunos não augura um possível aumento da
quantidade e qualidade da leitura. Repare-se que pouco mais de um terço dos alunos
apresenta expetativas positivas relativamente ao aumento da leitura num futuro
próximo: 36% lerão mais ebooks e 32% aumentarão a leitura de livros em papel. Se
compararmos esta informação com a análise baseada num inquérito online de 16
países, apresentada no estudo coordenado por Cardoso (2013), verificamos que as
expetativas futuras de leitura são superiores na referida investigação: 44% dos
inquiridos concordam que aumentarão a sua leitura digital e 30% que manterão os
níveis de leitura, percentagem que se eleva para 50% nos indivíduos que frequentam
ou concluíram um grau de ensino superior.

4.2.2 Meios de acesso/leitura do ebook
Verificamos que os jovens do nosso estudo descarregam, maioritariamente, os
ebooks escolares a partir do espaço da Escola Virtual (64%), ou da Internet (43%), e
leem nos seus tablets. A leitura direta nos espaços online onde se encontram alojados
os livros é feita por cerca de um terço dos alunos. Apenas 14% (n=4) afirmam imprimir
os textos em papel o que, tratando-se de um ebook, pode ser algo estranho. As
entrevistas realizadas aos alunos e professores permitiu-nos confirmar que, de facto,
os alunos imprimem, por vezes, algumas páginas para os auxiliarem, particularmente
nos trabalhos de casa, mas nunca um ebook na sua totalidade.

4.2.3 Inclusão na leitura digital
Muitos dos inquiridos (57%) afirmam ter lido livros digitais no tablet, para além dos
manuais escolares da Escola Virtual, e sabem como obtê-los de uma forma fácil.
Apenas uma minoria (11%) desconhece o modo como realizar o download de um livro
eletrónico. Como já foi referido anteriormente, todos os ebooks lidos pelos alunos
pertencem à lista de obras obrigatórias do currículo de Português.
Sobre os intervenientes neste processo de acesso ao ebook, verifica-se que o
projeto ManEEle foi a principal fonte de inclusão na leitura digital (46%), seguindo-se
os pais (15%) a comprarem os livros digitais. Dois alunos foram responsáveis pela
568

compra de ebooks. A biblioteca escolar, os amigos e familiares têm uma influência
muito residual nestes alunos, a nível da inclusão na leitura digital.

4.3

Perceções sobre vantagens do livro impresso versus digital
O conhecimento das perceções dos alunos sobre as potencialidades inerentes à

leitura impressa ou no ecrã foi também, objeto de análise nesta nossa investigação.

4.3.1 Funcionalidades
Propusemos aos nossos jovens compararem os suportes de leitura em papel e
digital. A característica mais relevada neste paralelismo é que é mais fácil copiar a
partir do livro digital (64%). Este facto remete-nos para a necessidade de se ter em
conta questões éticas, como seja o respeito dos direitos de autor e a realização de
uma correta referenciação bibliográfica.
Quanto à vantagem de se poder tirar apontamentos, as opiniões equilibram-se
entre os que consideram que é melhor no livro digital (36%) e os que preferem o meio
impresso (36%). Cerca de um terço dos alunos (28%) não faz distinção entre os dois
suportes, quando está a efetuar anotações.

4.3.2 Competências de leitura
Sobre a facilidade de leitura, aspeto importante para a motivação, metade dos
estudantes refere que é melhor ler nos livros em papel. No entanto, existem já 32%
que preferem ler digitalmente e, para 18%, a facilidade de leitura não depende do
suporte utilizado.

4.3.3 Acessibilidade
Outra das dimensões que tentamos perceber, através das perceções dos alunos,
era a verificação das vantagens associadas à acessibilidade e que estavam
materializadas por três indicadores diferentes: disponibilidade de acesso, possibilidade
de partilha com outrem e facilidade de transporte. Mais uma vez, os dados mostram
divergência de opiniões.
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Quanto ao facto de estarem disponíveis em qualquer lugar, a percentagem dos
que preferiram o livro em papel é igual à que optou pelo digital (39% para cada
suporte). Por outro lado, para metade dos alunos, a partilha com outras pessoas tornase mais fácil com o ebook, enquanto a portabilidade é superior no manual em papel (

Gráfico 11).

Gráfico 11. Comparação dos livros digitais com os livros em papel, quanto à
disponibilidade, partilha e transporte
A possível explicação para a preferência do livro digital a nível do transporte
poderá estar relacionada com a materialização do documento. O digital é algo
imaterial e não se vê de forma física. O tablet possibilita a agregação de um conjunto
significativo de documentos, diminuindo o peso dos livros, mas muitos alunos ainda
não percecionam o ebook como sendo facilitador do transporte.

4.3.4 Atualidade
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A grande maioria dos nossos alunos (68%) considera que o material digital é mais
atualizado face aos manuais em papel e apenas 14% referem o contrário. Esta
afirmação resulta da sua familiaridade com os manuais da Escola Virtual e também, da
perceção sobre as facilidades de edição, atualização e difusão dos suportes digitais
face aos impressos.

4.3.5 Impacto ambiental, ergonómico e económico
Na comparação entre os dois suportes (digital e impresso) quanto à subcategoria
impacto, a opinião dos jovens é mais consensual. Entre 50% e 68% dos alunos veem
mais vantagens nos ebooks face aos livros impressos, quer seja a nível ambiental,
como na diminuição do peso que representam nas suas mochilas, ou ainda no seu
preço (

Gráfico 12). Esta afirmação sobre os custos suporta-se apenas em perceções, dado
que, na verdade, os preços do livro digital e em papel andam próximos, o que tem a
ver com os valores dos impostos de IVA aplicados pelo Estado português: 23% para o
ebook e 6% para o livro impresso.
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Gráfico 12. Comparação dos livros digitais com os livros em papel, quanto ao impacto
ambiental, ergonómico e económico
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em conta os objetivos e dimensões de análise que nortearam esta parte da
investigação, podemos dizer que os dados obtidos são um desafio para os envolvidos
no projeto. Vejamos cada uma das dimensões.
Literacia e competências digitais – Os alunos da população em estudo revelam
competências digitais que lhes permitem resolver problemas, aceder a informação e
ler digitalmente sem grande nível de desconforto. O facto de não terem melhores
classificações não depende do suporte digital. Dos dados recolhidos, vislumbra-se um
défice geral na leitura, independentemente do suporte analisado, o que naturalmente
vai ter reflexos nas classificações escolares. Apenas 25% dos alunos referem estudar
diariamente através dos seus manuais escolares digitais.
Práticas de leitura digital e em papel – Os nossos alunos leem no ecrã, mas
também o fazem em papel. Mostram uma clara preferência pela leitura impressa,
embora um grupo significativo (21%) reconheça que gosta mais de ler no tablet.
Apesar de alguns constrangimentos, verificamos que estes alunos já leem jornais e
revistas digitais sendo que muitos não o fazem (e possivelmente não o fariam) em
suporte papel. Constatamos que a sua habilidade digital é significativa, tanto mais que
a quase totalidade deles refere ser capaz de importar facilmente ebooks da Internet.
Perceções sobre vantagens do livro impresso face ao digital – Sobre as
vantagens do uso do digital, verifica-se que há um largo consenso relativamente ao
peso dos livros, possibilidade de partilha, facilidade de cópia, espaço que ocupa e ao
facto de serem amigos do ambiente. No entanto, metade dos alunos (50%) ainda acha
que a leitura no livro em papel é mais fácil. Apesar disso, há que ter em conta o grupo
de estudantes (32%) que já privilegia a leitura digital.
Importa realçar que a imersão num projeto tecnologicamente enriquecido não é,
por si só, garantia para transformar um não-leitor num leitor ou levar a uma mudança
radical das preferências de leitura. Para a maioria dos nossos alunos, ainda é mais
cómoda a leitura em papel. Contudo, sem este projeto, a preparação dos alunos para
entrarem no mundo digital seria muito diferente. Hoje, muitos deles usam o tablet para
ler notícias, jogar ou pesquisar informações sobre os seus passatempos. E também,
usam os seus tablets para estudar em casa.
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Apesar de algumas visões menos otimistas quanto ao futuro, cada vez mais
caminhamos para um mundo digital. É importante que a Escola capacite as crianças e
jovens para essa realidade.
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Na escola é urgente a ressignificação e a apropriação
qualificada das tecnologias, especialmente a partir do
reconhecimento
de
que
estas
estão
presentes
constantemente na vida humana, e sua utilização pode ser
fator determinante para o desenvolvimento dos indivíduos.
Nesta direção, o presente estudo objetiva verificar os
desdobramentos das Olimpíadas de Programação de
Computadores para Estudantes do Ensino Fundamental, no
desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. A referida
Olimpíada foi promovida através do Grupo de Estudos e
Pesquisas em Inclusão Digital (GEPID), da Universidade de
Passo Fundo, analisada em duas edições (2013 e 2014), e
consta, basicamente, de desafios a serem vencidos pelos
estudantes do 6º ao 9º ano, de escolas públicas, com a
utilização
do
software
de
programação
Scratch.
Metodologicamente caracteriza-se, em razão do objetivo
geral, como qualitativa, amparando-se nos métodos da
pesquisa participante e grupo focal - constituído por uma das
equipes participantes, formada por alunos e professores,
considerados sujeitos da pesquisa. Os instrumentos de
coleta de dados constituíram-se em questionários e
entrevista apresentados aos mesmos, para verificação de
eventuais manifestações de ampliação nas capacidades
matemáticas, da mesma forma, observações constantes e
exploratórias dos momentos da Olimpíada. A análise dos
dados obtidos deu-se através de comparação com o
referencial teórico abordados, especialmente, a base teórica
do construtivismo de Papert (1994; 1997; 2007), Mortari
(2001) e a caracterização de aprendizagem de Pozo (2002).
Assim, obteve-se como principais resultados que as
Tecnologias
de
Informação
e
Comunicação
(TIC),
especialmente os softwares de programação, podem
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proporcionar novas formas de aprendizagem, modificando as
relações entre professores e alunos, ou entre alunos e
alunos e entre alunos e o conhecimento - dentre este, o
matemático.
Palavras-chave:

Aprendizagem, raciocínio lógico-matemático, tecnologias na educação,
programação, Scratch.

Abstract:

At school it´s urgent and challenging the reframing and the
qualified appropriation of technologies, especially from the
recognition that these are present constantly in human life,
and its use can be a determining factor for the development
of individuals. In this sense, this study aims to verify the
development of Computer Programming Olympics for
Elementary School Students in the process of mathematical
logical reasoning. The before said Olympics was promoted
through the Studies and Research in Digital Inclusion Group
of the University of Passo Fundo, analyzed in two editions
(2013 and 2014), and consists, basically, of challenges to be
overcome by students from 6th to 9th grade, of public school,
using the programming software Scratch. Methodologically, it
is characterized, due to the general objective, as qualitative,
supporting on the methods of participatory research and
focus group – constituided by one of the participants teams,
made up of students and teachers, considered the research
subjects. The data collection instruments consisted of
questionnaires and interviews presented to them, to the
check of any possible expansion of demonstrations in
mathematical
skills,
in
the
same
way,
exploratory
observations of the Olympics moments. The data analysis
was made through comparison with the theoretical framework
addressed, especially, the theoretical basis of constructivism
Papert (1994; 1997; 2007) and Mortari (2001) and the
characterization of Pozo learning (2002). Thus, we obtained
as main results that Information and Communication
Technologies, especially the programming software, can
provide new ways of learning, changing the relationship
between teachers and students, or between students and
students and between students and the knowledge - among
this, the mathematician.

Keywords:

Learning, logical math reasoning, technologies in education,
programming, Scratch.

1. INTRODUÇÃO
As tecnologias estão presentes nas escolas e no cotidiano dos alunos, os quais
têm um grande domínio sobre as mesmas. Nota-se, porém, que os alunos não se
sentem beneficiados com a tecnologia e com a metodologia usada, principalmente
porque é difícil o professor mostrar algo que os desafie realmente. Assim, a
programação de computadores pode representar um meio para suprir esta lacuna
existente na educação, para que desta forma se possa desenvolver o raciocínio dos
alunos que apresentam potencial, basta serem desafiados para tal. Segundo Ubiratan
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D’Ambrosio (2003, p.61), “a tecnologia por si só não implica numa boa educação. Mas,
sem dúvida, é quase impossível conseguir uma boa educação sem tecnologia”.
Fazendo frente a estas demandas, a programação de computadores desponta
como uma alternativa. Nesta direção, o software de programação Scratch1 apresentase como um aplicativo que possibilita a criação de histórias interativas, jogos e
animações, bem como o compartilhamento das criações na rede mundial de
computadores.
A partir destas percepções, destaca-se o Projeto Mutirão pela Inclusão Digital e o
Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão Digital (GEPID - http://gepid.upf.br/), na
Universidade de Passo Fundo, na cidade de Passo Fundo/RS, vinculados ao Instituto
de Ciências Exatas e Geociências, com os quais desde agosto de 2012 se mantém
relação direta, com o início do curso de Mestrado em Educação. Dentro do GEPID, na
Linha de Pesquisa "Tecnologias e Metodologias de Inclusão Digital", em função da
demanda por explorar as tecnologias da programação, nasceu, a Olimpíada de
Programação de Computadores para Estudantes do Ensino Fundamental, com o
envolvimento dos grupos do GEPID e do Mutirão pela Inclusão Digital, além do Grupo
do Projeto de Interação das Olimpíadas Brasileiras de Matemática para as Escolas
Públicas (OBMEP) com o Ensino da Matemática, da Universidade de Passo Fundo,
contando com a participação de discentes e docentes dos cursos de Informática,
Matemática e Mestrado em Educação. A Olimpíada teve a sua primeira versão no
primeiro semestre de 2013, com a competição final ocorrendo em agosto do mesmo
ano, já a segunda versão ocorreu no primeiro semestre de 2014 e a competição final
no mês de junho do corrente ano.
A partir dessa possibilidade, materializou-se a presente pesquisa que se norteia
pelo seguinte problema: quais os desdobramentos da Olimpíada de Programação de
Computadores no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático de alunos do
ensino fundamental? Em síntese, e a partir desta questão problema, o objetivo geral
da pesquisa é: verificar os desdobramentos da Olimpíada de Programação de
Computadores no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático de alunos do
ensino fundamental. Como objetivos específicos se almeja: a) aprofundar os
conhecimentos acerca das capacidades necessárias para utilizar o Scratch; b)
identificar as capacidades matemáticas usadas no Scratch; c) aprofundar os
conhecimentos do Scratch para o desenvolvimento do raciocínio lógico.

1

Scratch é uma linguagem de programação, desenvolvida por Lifelong Kindergarten Group, no
Media Lab, do Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), com financiamento da National
Science Foundation, Intel Foundation, Nokia e do consórcio de pesquisa do MIT Media Lab.
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2.

INFORMÁTICA

EDUCATIVA:

O

POTENCIAL

DO

COMPUTADOR

NA

EDUCAÇÃO
Precisa-se estimular processos criativos na aprendizagem através das tecnologias
disponíveis. Ao se analisar a evolução do processo de aprendizagem, será mais fácil
observar e desenvolver formas de ensinar e, consequentemente, atender às
demandas atuais. Neste sentido, Pozzo (2002, p. 26) afirma: “Não se trata de adaptar
nossas formas de aprender e ensinar a esta sociedade que mais nos exige do que nos
pede, como também modificar essas exigências em função de nossas próprias
crenças”. As crianças de hoje não se desenvolvem da mesma forma que as crianças
do século XVIII se desenvolveram”.
Ao pensar nestas características que dizem respeito a um "novo" paradigma de
aprendizagem, proposto por Pozo (2002), pode-se destacar que aprender implica
mudar as formas de apropriar-se da informação e o modo de comportar-se, ou seja, é
preciso, muitas vezes, deixar de fazer o mesmo, desaprender e reaprender. Assim, “se
os alunos treinam apenas para fazer exercícios, dificilmente aprenderão a resolver
problemas”. Pois, “apenas treinando a solução de problemas se aprende a resolver
problemas”. E por fim, “a aprendizagem é sempre produto da prática” (POZZO, 2002,
p. 60-65).
Desta forma, é preciso que os objetivos do uso de computadores na educação em
geral e na educação especial sigam uma filosofia educacional mais ampla, que
justifique sua aplicação. Por isso, o computador deve ser usado como um instrumento
de aprendizagem, onde o aluno atua e participa no processo de construção de
conhecimentos de forma ativa, interagindo com o instrumento de aprendizagem. Isto,
de certa forma, reforça as palavras de Vygotsky (1989, p.15):
“A criança têm capacidade criadora que é muito importante para o
desenvolvimento geral e de sua maturação. Criança não se limita em seus
jogos a recordar experiências vividas, senão que a reelaboram criativamente,
combinando-as entre si e edificando-as com elos novos da realidade de acordo
com suas afeições e necessidades.”

Nesta perspectiva, a informática educativa aplicada no cotidiano escolar pode
seguir dois caminhos: um uso tradicional, no qual o computador seria apenas um
instrumento mais sofisticado para o aprendizado, sendo usado apenas para confecção
de textos, ou consultas eletrônicas, chamado por Cysneiros (1999) de “inovação
conservadora”; um segundo caminho, mais tortuoso (entenda-se, difícil), onde o
computador é usado como instrumento para desenvolver a cognição e a
aprendizagem. No primeiro caso, o computador “programa a criança”, pois se baseia
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no binômio pergunta-resposta, na qual a criança não aprenderia com o uso da
máquina, reduzindo imensamente a sua posição na situação de aprendizagem. Já no
segundo caso, a máquina é usada para resolução de situações-problema, como um
instrumento importante para auxiliar na construção do conhecimento. Neste caso, são
usados softwares, chamados de softwares de autoria como, por exemplo, o Logo,
Alice e Scratch - este último utilizado nesta pesquisa.
Ao se trabalhar com o raciocínio lógico, é necessário realizar a dissociação das
palavras raciocínio e lógica, as quais possuem cada uma o seu próprio sentido. O
raciocínio está relacionado com o ato de fazer inferências, que consiste em manipular
as informações, fazendo conexões com informações novas e as já existentes, é
estruturar a ordem dos pensamentos, criando linhas de informações, hierarquizando e
fazendo análises que apresentam resultados concebidos como informações novas,
conforme Mortari (2001). Por outro lado, para Mortari (2001), lógica é a ciência que
ocupa-se pelo estudo dos princípios e métodos de inferência, tendo como objetivo
principal, o de determinar em que condições certas coisas se seguem - são
consequência, são decorrentes de, ou não, de outras. A lógica, desse modo, está
ligada diretamente às formas e uso do pensamento, ao raciocínio adequado, que se
faz de todos os princípios que conduzem o próprio pensamento humano. Diante disso,
pode-se afirmar que a lógica não se conceitua como uma arte, mais antes como uma
ciência.
Assim sendo, é necessário que a Matemática seja trabalhada na vida dos
indivíduos, num primeiro momento de forma empírica, sendo que o sóciointeracionismo de Piaget afirma que:
“O conhecimento lógico-matemático, incluindo o número e aritmética, é
construído ou “criado” por cada criança de dentro para fora, na interação com o
ambiente, ou seja, o conhecimento lógico-matemático não é adquirido
diretamente do ambiente por internalização, é necessária a interação para que
a criança construa internamente este conceito.” (PIAGET,1970 apud
OLIVEIRA; ROCHA, 2011, p.5).

Neste contexto, Oliveira e Rocha afirmam que “A aprendizagem lógica faz com
que o pensamento proceda corretamente a fim de chegar a conhecimentos
verdadeiros” (OLIVEIRA; ROCHA, 2011, p.6). Já Abar (2006 apud SCOLARI;
BERNARDI; CORDENONSI, 2007, p.2), acrescenta que o aprendizado da "lógica
auxilia os estudantes no raciocínio, na compreensão de conceitos básicos, na
verificação formal de programas e melhor os prepara para o entendimento do
conteúdo de tópicos mais avançados”.
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Segundo Papert (1997, p.35), a criança programa o computador. E, ao “ensinar o
computador a pensar”, a criança embarca numa exploração sobre a maneira como ela
própria pensa e como ela irá fazer para construir sua programação, para isso vários
fatores estarão envolvidos, dentre eles o raciocínio lógico, pois irá precisar verificar as
condições de verdade na execução do programa. “Pensar sobre modos de pensar faz
a criança tornar-se um epistemólogo, uma experiência que poucos adultos tiveram”
(PAPERT, 1997, p.35).
Assim, analisando-se o envolvimento do raciocínio lógico na programação e como
esta está evidenciada nos dias atuais, pode-se reafirmar o que Rushkoff (2012, p.8)
salienta:
“Computadores e redes são mais do que meras ferramentas: eles próprios são
seres vivos. Ao contrário de um martelo, uma caneta, ou mesmo uma marreta,
uma tecnologia digital é programada. Isso significa que não vem apenas com
instruções para o seu uso, mas também sobre como funciona. E como essas
tecnologias vem caracterizar o futuro do modo como vivemos e trabalhamos,
as pessoas que as programam acabam por moldar nosso mundo. E, são
especialmente as tecnologias digitais que darão a forma nesse processo de
modelagem, seja como a nossa cooperação explícita ou sem ela.”

Pode-se verificar, diante do exposto, a grande importância de se utilizar a
programação no desenvolvimento da aprendizagem, ou você aprende a programar ou
será programado. Assim, mostra-se pertinente os próprios alunos aprenderem a
programar, pois como Gates et al. (2013) relata no vídeo O que as escolas não
ensinam, os programadores fazem um processo de resolução de problemas e não
somente a criação de algoritmos complexos, como a maioria das pessoas pensa. E é
neste contexto que se analisou alguns softwares, muitos dos quais não representaram
um desafio aos alunos, pois parecem ter algumas limitações no que se refere ao
desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, o que nos levou a optar pelo uso do
software de programação Scratch, por apresentar uma interface dinâmica e atraente à
faixa etária escolhida, além de possuir a rede de compartilhamento de projetos que
torna público as construções realizadas pelos alunos. Objeto principal de análise e
estudo deste trabalho, a ferramenta Scratch, consiste num software livre que se
encontra

disponível

no

site

oficial

do

Scratch

(http://scratch.mit.edu).

Este não exige o conhecimento prévio de outras linguagens de programação e é ideal
para pessoas que estão começando a programar, já que é possível usar raciocínio
lógico-matemático, associado diretamente à programação e a conceitos matemáticos.
A tela inicial do software pode ser visualizada por meio da Figura 1.
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Figura 1 – Tela inicial do Scratch (Fonte: Scratch)
De acordo com o portal EduScratch (2014, s/p), “as linguagem de programação
voltadas para crianças são um caminho ideal para que os pequenos programadores
adentrem no mundo das habilidades técnicas e produzam seus primeiros aplicativos e
animações”. O EduScratch (2014) também, informa que além do Scratch apoiar
aprendizagem, ele desenvolve várias competências sobre computadores, como:
competência de informação, de comunicação, raciocínio crítico, pensamento
sistêmico,

identificação,

formulação

e

resolução

de

problemas,

criatividade,

curiosidade intelectual, interpessoais, além de colaboração, autodirecionamento,
responsabilização, adaptabilidade e competência de responsabilidade social.
Por meio da metodologia das Olimpíada de Programação de Computadores para
Estudantes do Ensino Fundamental buscou-se inserir a programação nas escolas de
ensino fundamental. Prática esta que pode ser caracterizada como um grande desafio,
e sobre a qual apresenta-se a metodologia desta pesquisa.
3. PROPOSTA METODOLÓGICA DA PESQUISA
Em razão dos objetivos da presente pesquisa, esta se classifica como qualitativa,
amparando-se nos métodos da pesquisa participante e grupo focal. Os instrumentos
de coleta de dados constituíram-se em questionários apresentados aos sujeitos da
pesquisa, para obtenção da realidade e das capacidades que os mesmos
desenvolvem. Ainda, entrevistas com alunos e professores para verificação de
eventuais manifestações de ampliação nas capacidades matemáticas, da mesma
forma, observações constantes e exploratórias dos momentos da Olimpíada, para
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obtenção e registro dos dados que servirão a análise posterior. Realizou-se um
questionamento pré e pós, para que assim a análise fosse mais minuciosa. Com este
delineamento, a presente pesquisa foi desenvolvida a partir da construção de aporte
teórico em relação aos ambientes de aprendizagem digital que existem atualmente;
levantamento bibliográfico para construção do aporte teórico a partir dos principais
autores, estudo esse que foi relevante para a aplicação e delineamento da pesquisa,
destacando as diferentes metodologias que podem ser inseridas na educação,
destacando a importância do discente ser o sujeito do processo de aprendizagem,
onde o docente é apenas o mediador, ou seja, mostra metodologias que podem ser
aplicadas ao conteúdo que está sendo abordado; preparação metodológica da
pesquisa de campo; execução do trabalho de campo, que consubstanciou as
seguintes fases: levantamento de dados a partir dos instrumentos de coleta,
verificação do estágio atual das capacidades e habilidades matemáticas dos alunos
participantes da Olimpíada realizando uma busca de informações junto à escola,
análise do currículo escolar da cada aluno participante, para verificar as capacidades
atuais, acompanhamento durante a realização da Olimpíada e coleta de dados,
verificação das capacidades envolvidas e desenvolvidas por cada equipe em alguns
dos desafios das duas edições da Olimpíada e por fim, análise dos dados coletados e
socialização do conhecimento gerado na pesquisa.

3.1 Olimpíada de Programação de Computadores para Estudantes do Ensino
Fundamental
A disponibilidade de laboratórios de informática nas escolas é uma realidade na
vida de professores e alunos da Educação Básica de Passo Fundo – RS e região.
Sabe-se que o uso de recursos computacionais, quando bem aplicados, complementa
e inova a fundamentação teórica de conteúdos, beneficiando a educação e
qualificando os processos de ensino e aprendizagem. Esta percepção advém de uma
parceria existente entre a UPF, Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo e
os NTEs, vinculados às coordenadorias de educação do estado do Rio Grande do Sul,
que se tem consolidado, ao longo dos anos, a partir da realização de projetos na área
de informática educativa e inclusão digital.
Um desses projetos foi a realização da 1ª e 2ª Olimpíada de Programação de
Computadores para Estudantes do Ensino Fundamental, uma iniciativa do GEPID, dos
projetos de extensão, Mutirão pela Inclusão Digital e Interação da OBMEP com o
Ensino da Matemática da UPF. Assim, retomando o problema que norteia esta
pesquisa, "quais os desdobramentos da Olimpíada de Programação de Computadores
no

desenvolvimento

do

raciocínio

lógico-matemático

de

alunos

do

ensino
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fundamental?", evidencia-se que a referida atividade se deu por meio de
planejamento, articulação, participação, orientação, coordenação e observação das
duas Olimpíadas de Programação de Computadores para Estudantes do Ensino
Fundamental. Ela é destinada aos estudantes de escolas da educação básica, a partir
do 6º ano, de Passo Fundo e região, está dividida nas seguintes etapas: inscrição,
treinamento

e

competição

(Dados

da

Olimpíada

no

site:

http://olimpiada.mutirao.upf.br/)
A primeira olimpíada, teve como foco o raciocínio lógico e a Matemática. Dos oito
desafios propostos na competição, três foram adaptados da OBMEP e os demais
elaborados de maneira a desenvolver o raciocínio das equipes participantes. Na
segunda olimpíada, optou-se por uma abordagem interdisciplinar. Logo, os desafios
envolveram animação de histórias, sequências musicais, games e operações
matemáticas. Como parte das competências matemáticas explicitadas nos PCNs
(BRASIL, 1998), comunicar-se utilizando as diversas formas de linguagem
empregadas na Matemática é uma competência que exige do aluno fazer diferentes
representações matemáticas para um determinado problema ou questão.
Neste contexto, os desafios elaborados e propostos, nas duas olimpíadas, foram
estruturados a partir de situações que despertassem curiosidade, capacidade de
resolver problemas, formular hipóteses, solucionar estratégias de resolução,
comunicação e transmissão de conceitos, ideias e procedimentos. Ainda, buscou-se a
transposição da linguagem escrita para a linguagem de programação, neste caso, no
Scratch. Usando este software, os estudantes deixam de ser somente usuários de
computador, passam a ser seus programadores, dessa forma tornam-se cidadãos
mais livres para criar e expressar suas ideias e convicções.
Passa-se a uma breve descrição da equipe escolhida como grupo focal,
apresentando-se a sua composição. A Equipe Escola Machado, na primeira edição
participou com uma equipe, na segunda edição a escola inscreveu duas equipes,
Escola Machado e Machado 2. Sendo que a escolha por aprofundar os estudos com a
Equipe Machado, foi a de que os alunos participantes fossem os mesmos nas duas
edições em que está pesquisa se norteia. Esta equipe foi formada por alunos da
Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. João Carlos Machado, do município de
Sarandi-RS.
A Equipe Machado é formada por quatro alunos, de ambos os gêneros,
identificados por letras (A, B, C, D), para facilitar a descrição no domínio de
programação, raciocínio bom, expositiva e interpretativo. É de realçar a autorização
dos mesmos para uso de imagem e participação nos estudos.
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Os professores, por sua vez, participaram em número par, tendo sua imagem e
participação no estudo autorizados, Professora A como titular responsável pela equipe
e professora do laboratório de informática e a professora B como suplente da equipe,
sendo professora de Matemática.
Estruturado o meio ao qual a pesquisa estaria sendo desenvolvida, formulou-se o
questionário, onde os participantes responderam pré e pós-olimpíada, além de uma
entrevista direcionada com todos os integrantes, aluno e professor, na qual foi possível
reafirmar algumas das afirmações as quais os alunos já haviam respondido no
questionário. Ocorreu uma conversa individual com cada aluno, outra individual com
cada professora e uma onde todos os integrantes da equipe estavam presentes. Além
destes dados coletados, por meio de filmagem e escrita, faz-se uso dos currículos
escolares de cada aluno, analisando o desempenho escolar e verificando se haveria
interferência na aprendizagem pós uso da programação. E para a análise final buscouse observar as atividades desenvolvidas na olimpíada, destacando e pontuando as
programações que foram realizadas. Desta forma, captou-se os dados, estruturandoos em tabelas com categoria de análise.
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O avanço tecnológico é uma realidade mundial e atual, sabe-se que a evolução
tecnológica é constante em várias áreas, como medicina, economia, agricultura,
porém, na educação esta evolução é mais lenta. Ela ocorre, porém com grande
defasagem, parece que falta uma ligação entre a implantação e a aplicabilidade da
mesma, pois analisa-se, no percurso até aqui percorrido, que há muitos anos o
governo vem inserindo a informática nas escolas, porém a mesma está sendo vista e
utilizada como uma máquina para pesquisa.
Com a realização das duas edições da Olimpíada, tem-se como conclusões,
embora prévias e transitórias, a percepção de que os alunos e as escolas de algum
modo evoluíram. É perceptível, nas escolas participantes, o desacomodar de alunos e
professores frente ao uso de novas tecnologias nas práticas escolares. Nesta
pesquisa destacamos como novas tecnologias a inserção da programação de
computadores no cotidiano destes alunos. Isto é comprovado através do relato de uma
das professoras participantes:
Estou agradecendo ao pessoal que se disponibilizou a vir na Escola, para
orientar e instalar o programa do Scratch para os membros da equipe e se
inteirarem das tarefas para as olimpíadas de programação. Professora
orientadora, a senhora está de parabéns por esse dia. Está semente foi
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plantada. Estou muito feliz por encontrar pessoas como esse grupo que nos
presenteou com o auxílio e a dedicação de acreditar que podemos junto utilizar
a informática e a tecnologia para a formação de nossos adolescentes
[mensagem recebida via e-mail, 2014].

Considerando-se as categorias de análise estabelecidas para este estudo, podese pontuar e concluir que na primeira categoria, “estruturar as ordens dos
pensamentos”, verificou-se que os alunos mostraram evolução na maneira de
compreender e analisar os desafios propostos na olimpíada, pois apresentaram
crescimento

da

primeira

para

a

segunda

olimpíada,

especialmente

no

desenvolvimento da programação de cada desafio, pois com a análise dos desafios
pontua-se que as programações passaram a ser mais enxutas, ou seja, o grupo
passou a utilizar os laços e condicionais, reduzindo o número de linhas da
programação. Passo este muito relevante, pois requer um amadurecimento em
relação à programação que está executando no momento. Sendo assim, é visível o
aprofundamento da estruturação da ordem dos pensamentos na maneira como os
desafios foram construídos, fica evidente que a olimpíada contribuiu como aporte para
este crescimento.
Verificando-se a segunda categoria, “expressar as ideias de forma lógica”,
evidencia-se uma evolução dos alunos nas olimpíadas e também, em sala de aula,
onde os componentes da equipe passaram a analisar mais criteriosamente suas
tarefas antes de executar, passaram a demonstrar um olhar mais apurado em relação
a percepções que até então para eles não fazia sentido. Assim, busca-se destacar que
esta categoria fica mais evidenciada na resolução dos desafios da segunda olimpíada,
onde os alunos estruturam uma maneira clara e lógica de apresentar a programação,
é possível ler a programação e identificar o que estava sendo solicitado no desafio.
Em relação a está análise pode-se destacar também, o comportamento em sala de
aula dos alunos, conforme a professora A destaca, que o aluno B apresentava falta de
organização em seu material, caderno, aponta-se então, que a olimpíada foi favorável
ao amadurecimento do processo de organização dos estudos e materiais escolares.
Pela análise da categoria 3, “ato de fazer inferências”, ressalta-se o destaque que
a equipe adquiriu em intervir uns com os outros, observando minunciosamente as
consequências que poderiam vir a ocorrer no decorrer da competição. Assim, pode-se
destacar que a equipe adquiriu princípios que conduzem a efetivação de inferências,
apresentadas na competição, assim como no cotidiano escolar. Essa análise ganhou
mais sentido quando o aluno A destaca que na primeira olimpíada eles estavam
imaturos, pois cada membro pensava de uma maneira e não trocavam ideias. Já na
segunda olimpíada foi um dos destaques, o diálogo e a troca de conhecimento entre
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os alunos, onde os mesmos se autoavaliavam e se questionavam em relação a como
montar a programação. Destacando aqui que as habilidades individuais quando unidas
carregam uma força maior.
Em relação à categoria 4, “autonomia”, pode-se fazer uma análise positiva do
crescimento dos alunos e da percepção que eles mesmos obtiveram em relação a
esta categoria. Assim, pode-se ressaltar a importância percebida pelos alunos que
participaram na olimpíada, demonstraram visivelmente crescimento e perceberam-no
nitidamente – competência que já está trazendo bons rendimentos a este grupo.
Rendimentos estes que são fundamentais para o destaque da equipe, a mesma foi
campeã na segunda olimpíada, pois demonstraram segurança no momento de
executar os desafios propostos.
No que tange à categoria 5, “autoavaliação”, os componentes da equipe
mostraram que são criteriosos e desta forma, exigem um certo perfeccionismo nas
atividades que realizam, procurando sempre mais o aperfeiçoamento e um cuidado
com os erros, analisando, interpretando, fiscalizando e apontando fatos que podem
estar pendentes. Estes alunos criaram uma percepção maior em relação à sua própria
avaliação e despertou-se assim, o prazer de querer ver os desafios realizados
corretamente, em suma, percebe-se a função da autoavaliação. Os alunos foram
muito críticos no momento de interpretar as questões, desenvolvendo assim, um
roteiro dos comandos que deveriam ser aplicados em cada desafio.
Desta forma, analisando as cinco categorias como um todo e retomando-se os
dados coletados, fica visível o crescimento cognitivo dos alunos e o uso da
interpretação e do raciocínio para o desenvolvimento dos desafios e até mesmo de
atividades realizadas em sala de aula. Isso, pois os mesmos estão utilizando os
conhecimentos adquiridos com a participação na olimpíada em suas vidas, buscando
assim, alcançar objetivos já propostos, como obter uma nota boa no Enem, passar em
concursos, já que exigem do aluno, calma, cautela, uma interpretação mais apurada,
um raciocínio rápido e acima de tudo, uma autoavaliação do resultado final –
habilidades que se refletem no raciocínio lógico matemático de forma positiva, como
se tinha por hipótese ao iniciar este estudo.
Considerando-nos agora como pesquisadores, vivenciando esta pesquisa e
analisando os dados coletados, concluímos que o uso de softwares de programação
são relevantes para a aprendizagem de vários conceitos, que vão muito além de
conteúdos disciplinares, mas que podem ser inseridos no dia a dia destes alunos,
trazendo benefícios para sua vida estudantil. Desta forma, analisando os dados
coletados não podemos afirmar que as olimpíadas de programação foram as
responsáveis pelas mudanças ocorridas com estes alunos, mas ela foi sim, um
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incremento ao estudo e que traz retribuições ao público alvo aqui denominado.
Contudo, esta pesquisa consegue responder a pergunta que a norteia: Quais os
desdobramentos

da

Olimpíada

de

Programação

de

Computadores

no

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático de alunos do ensino fundamental?
Sim, a olimpíada influenciou no desenvolvimento do raciocínio lógico dos membros
participantes, isso fica visível na análise feita a partir da coleta de dados, onde
professores e alunos percebem mudanças significativas. Porém, não se pode afirmar
que a olimpíada foi a única responsável por esta evolução, mas ela foi sim um meio
para que os alunos desenvolvessem o raciocínio lógico.
Assim, para fins desta etapa, é pertinente afirmar que as TICs, especialmente os
softwares de programação, podem proporcionar novas formas de aprendizagem,
modificando as relações entre professores e alunos, ou entre alunos e alunos e entre
alunos e o conhecimento - dentre este, o matemático.
Posterior à entrevista realizada, a professora A, chamou o Aluno C e questionou-o
sobre a diferença percepcionada, por ele, da primeira para a segunda Olimpíada. E
nesse sentido, torna-se significativo, neste momento, transcrever o relato:
“É um lugar novo, você não sabia como agir. Tinha muita pressão pois era a
primeira olimpíada de programação que você ia. Já na segunda você já sabia,
você conhecia tudo o que tinha lá. Na primeira, eram mais questões e na
segunda eram quatro. Até foi uma boa, pois com oito às vezes não dá nem
para fazer a metade.” (Aluno C)

A consideração deste aluno permite-nos considerar, antes de concluir esta
pesquisa, lacunas no processo - eminentes a toda pesquisa de caráter qualitativo e
que, por assim ser, torna-se complexa e demasiadamente dinâmica. Assim, como
proposta para futuras pesquisas e novas conclusões, propõe-se analisar futuramente
em formato de artigos, com outras equipes de trabalho dentro do GEPID, estes alunos
e/ou outras equipes, em futuras edições, mantendo e ampliando o acompanhamento
do desempenho das mesmas. Do mesmo modo, coloca-se como pretensão e
possibilidade, aprofundar esta pesquisa em processo de doutoramento, onde possa
ampliar a coleta de dados e dispor de maior tempo e profundidade de análise,
tornando mais significativos e relevantes as descobertas da pesquisa.
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Resumo:

A fragmentação de saberes observada na educação também, é sentida
no ensino técnico profissional, fazendo com que a maior parte dos
alunos não seja capaz de integrar os conteúdos dos diferentes
componentes curriculares. Além disso, é fundamental para a educação
básica de nível médio, integrada ao ensino técnico, conhecer as
características do mundo do trabalho. Destarte, o objetivo das
atividades relatadas neste trabalho foi ampliar o escopo de aplicação
prática de diferentes disciplinas técnicas componentes do currículo do
curso Técnico em Informática, integrado ao Ensino Médio, do Instituto
Federal de Mato Grosso do Sul. Atividades avaliativas práticas foram
propostas, onde as competências de diferentes disciplinas pudessem
ser analisadas em conjunto, e realizadas sob a ótica da atuação real
num ambiente profissional. Nos resultados são apresentadas as
percepções dos professores quanto ao processo de avaliação, em que
o aluno atua como agente, e quanto à operacionalização de atividades
desta natureza. Por fim, conclui-se que este tipo de abordagem infere
mais significado aos aprendizes sobre os conteúdos, superando a
divisão do trabalho entre as ações de executar e de pensar.

Palavras-chave:

Avaliação, educação profissional, interdisciplinariedade.

Abstract:

The fragmentation of knowledge observed in education is also felt in the
professional vocational education, making most of the students unable
to integrate the contents of the different curriculum components. In
addition, it is essential for basic education in an integrated mid-level to
vocational education, know the characteristics of the working
environment. Thus, the purpose of the activities reported in this study
was to extend the practical scope of application of different technical
courses part of the curriculum components from vocational course in
computer science from Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.
Evaluative practical activities have been proposed, where the skills from
different disciplines could be analyzed together, and made from the
perspective of real acting in a professional environment. In the section
of results the perceptions of teachers about the evaluation process are
presented, in which the student acts as an agent, and how to
operationalize activities of this nature. Finally, it is concluded that this
approach infers more meaning on content to learners, overcoming the
division of labor between the actions to perform and think.

Keywords:

Evaluation, professional education, interdisciplinarity.
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1. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E OS DESAFIOS DOCENTE
O governo brasileiro propôs um modelo inovador em termos de proposta políticopedagógica, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com uma
organização pedagógica verticalizada, que vai da educação básica à superior. Na
missão dos Institutos Federais está o compromisso de contribuir no desenvolvimento
de cada região do país, de maneira sustentável com inclusão social, através da
criação de soluções para o desenvolvimento técnico e tecnológico da região (Pacheco,
2011).
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) foi a primeira instituição pública
federal a oferecer educação profissional e tecnológica nesse estado. A instituição foi
criada em 2008 e iniciou as atividades letivas no ano de 2010. O início das atividades
não trouxe novidades apenas à comunidade local, mas também, aos profissionais que
assumiam os cargos de professores nos primeiros cursos ofertados pela instituição,
considerando a estrutura de formação verticalizada que permite ao docente atuar em
diferentes níveis de ensino, que podem ir do nível médio ao doutorado. Em geral, os
docentes vinham de experiências apenas no magistério superior, em cursos de
engenharias e de computação, sem experiências no ensino técnico de nível médio.
Segundo Pacheco (2011: 15) a proposta pedagógica da educação profissional
deve recusar o conhecimento exclusivamente voltado à formação da mão de obra e
deve valorizar a relação do homem com o mundo: “Sua orientação pedagógica deve
recusar o conhecimento exclusivamente enciclopédico, assentando-se no pensamento
analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e flexível, com menos
ênfase na formação para ofícios e mais na compreensão do mundo do trabalho e em
uma participação qualitativamente superior nele”.
Para superar o paradigma da fragmentação, segundo Ferreira, Carpim, & Behrens
(2010: 52), é necessário que o docente tenha “uma visão sistêmica, atuando de
maneira significativa, onde seu papel de pesquisador e mediador seja evidente e
colabore para o desenvolvimento de um ser integral e pleno”. Com este pensamento,
os docentes iniciaram as atividades no curso técnico de nível médio, integrado em
informática, oferecido pelo IFMS, com o desafio de atuar em um nível de ensino até
então, não contemplado em suas experiências.
2. O ENSINO MÉDIO INTEGRADO
O currículo integrado é aquele que tem como base a compreensão do real,
colocando o currículo como a organização do conhecimento, no sentido de
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compreender a realidade e a própria ciência na sua historicidade (Frigotto, Ciavatta, &
Ramos, 2005).
A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido
historicamente pela divisão social do trabalho, entre a ação de executar e a ação de
pensar, dirigir ou planejar. De acordo com Ciavatta et al. (2005: 85), “Trata-se de
superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional,
simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científicotecnológica e na sua apropriação histórico-social” .
O Ministério da Educação (2007b: 49) define o currículo como “um desenho
pedagógico

e

sua

correspondente

organização

institucional

à

qual

articula

dinamicamente experiências, trabalho, valores, ensino, prática, teoria, comunidade,
concepções e saberes observando as características históricas, econômicas e
socioculturais do meio em que o processo se desenvolve”.
Integrar o currículo é organizar o conhecimento de maneira que os conceitos
sejam apreendidos em um contexto que considere o todo. Os componentes
curriculares, os conteúdos, devem-se complementar. Não é apenas formar para o
exercício do trabalho, mas também, para a compreensão do mundo do trabalho, para
uma atuação crítica e autônoma. De acordo com o Ministério da Educação (2007b:
41), “o que se pretende é uma integração epistemológica, de conteúdos, de
metodologias e de práticas educativas. Refere-se a uma integração teoria-prática,
entre o saber e o saber-fazer”.
Além disso, não se deve descartar as demandas oriundas do mercado de
trabalho, já que é a partir dele que o trabalhador retira seu sustento. A formação
integrada também, deve apresentar elementos que contextualizem a formação com a
realidade a ser vivenciada no mercado de trabalho.
3. O ENSINO DOS CONTEÚDOS DE COMPUTAÇÃO/INFORMÁTICA
Os cursos de graduação na área de computação, no Brasil, apresentam um
elevado número de estudantes desistentes, de acordo com dados do Ministério da
Educação (2013). O problema em geral, e não apenas limitado a este, é causado pela
falta de uma boa base teórica, que os estudantes deveriam adquirir no ensino básico e
que não são todos que a possuem (Silva, Marciano, Batista, & Gorgônio, 2012).
Outro aspecto apontando pelo estudo (Silva et al., 2012), é a expectativa do
estudante com o foco do curso, que muitas vezes, imaginam que irão aprender a
desenvolver jogos ou similares, mas se deparam com conteúdos mais complexos,
como as disciplinas de cálculo e algoritmos.
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Pela concepção dos cursos profissionalizantes integrados ao ensino médio, é
possível relacionar os diversos conteúdos, possibilitando a integração das partes que
formam o todo, como aponta o Documento Base (Ministério da Educação, 2007a: 51):
“em se tratando da formação profissional no ensino médio, queremos dizer que os
conhecimentos específicos de uma área profissional não são suficientes para
proporcionar a compreensão global da realidade. Por isso, deve-se contemplar
também a formação geral. Porém, tanto se pode ir aprendendo conceitos específicos a
partir dos conceitos gerais quanto o contrário”.
Outro aspecto a ser considerado na formação dos profissionais de Informática é a
integração entre as disciplinas da área técnica, valorizando o trabalho desenvolvido
em cada unidade curricular e mostrando a importância de cada conteúdo no contexto
geral da área.
4. RELATO DAS EXPERIÊNCIAS
Neste contexto, as disciplinas da área de Manutenção de Computadores do curso
técnico, de nível médio, integrado em Informática, do IFMS campus Nova Andradina,
foram planejadas para que as atividades práticas fossem integradas, tanto para a
apresentação dos conteúdos, quanto para as avaliações. O objetivo foi criar um
ambiente em que o aluno pudesse aplicar os conhecimentos de diferentes unidades
curriculares num problema comum, favorecendo ainda, o contato com problemas
próximos aos enfrentandos por um técnico no mercado de trabalho.
A seguir são apresentadas duas experiências desenvolvidas e os relatos
coletados diretamente dos estudantes, com o objetivo de qualificar as atividades
desenvolvidas.

4.1 Avaliação Interdisciplinar
A primeira experiência se deu nas disciplinas de Instalação e Manutenção de
Computadores (IMC) e Sistemas Operacionais, componentes curriculares do segundo
semestre do curso. Uma atividade avaliativa prática foi proposta, onde além de avaliar
as competências das disciplinas, procurou-se integrar os conceitos abordados em
ambas, através de um problema conjunto. Além da integração dos conteúdos, o
problema foi contextualizado baseado num cenário do mercado, simulando uma
empresa prestadora de serviços.
Cada aluno recebeu um simulacro de contrato e ordem de serviços (Figura 1) com
uma série de trabalhos complementares e interdependentes, a serem efetuados em
um computador. Além da prática correta das tarefas técnicas, a atividade devia ser
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finalizada com o preenchimento de relatório técnico, que procedesse prestação de
contas ao cliente, acerca do que foi efetivamente realizado e qual a razão de cada
intervenção técnica. Com o intuito de considerar outros aspectos foram introduzidos
parâmetros, como compromisso e profissionalismo, na atividade. O objetivo era que o
aluno pudesse mensurar o resultado financeiro do seu trabalho e também, identificar a
importância de informar as pessoas que confiaram em seu trabalho, o quê e o porquê
do serviço que foi realizado, de forma transparente e adequada.
Para tanto, o enunciado sugeria: “Lembrando que conforme combinado na
proposta do contrato, o serviço será ‘pago’ somente após a apresentação do relatório
dos serviços prestados e a conclusão dos mesmos”, fazendo um paralelo entre o
pagamento do serviço na vida real, com a atribuição do conceito escolar referente à
atividade.

Figura 1: Fragmento do simulacro utilizado na atividade

A atividade previa ainda, que o aluno analisasse as consequências de sua
intervenção técnica a médio prazo, efetuando da melhor forma as instalações
solicitadas. Após a realização da primeira parte da avaliação, que os alunos
consideravam que era única, os professores aplicaram um novo desafio, conforme
relatado no texto seguinte:
“Após análise da primeira etapa do trabalho realizado, a LingLong
Corporation S/A optou por prorrogar o contrato de prestação de serviços
com a sua empresa. Desta forma solicita-se a instalação de mais um
Sistema Operacional na máquina (Windows 7 Professional x86),
permitindo assim que o usuário do computador escolha qual Sistema
Operacional deseja utilizar: Ubuntu 10.10 ou Windows 7 Professional.”
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4.2 Atividades Extraclasse
A segunda experiência originou-se numa atividade extraclasse proposta por um
projeto de extensão, do qual os professores eram participantes. Trata-se de um projeto
de coleta e separação de lixo tecnológico na comunidade Nova-andradinense (Lomba,
Luiz, & Sanavria, 2012).
Nesta experiência há dois relatos de avaliações. O primeiro se deu por ocasião da
divulgação de uma campanha para conscientização da população sobre os problemas
gerados com o descarte incorreto de componentes eletrônicos e da organização de
uma coleta de lixo eletrônico. Os alunos da disciplina de Organização e Manutenção
de Computadores, do curso técnico em Informática, de nível médio, integrado ao
ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos, tiveram como
avaliação final, a organização de uma coleta de lixo eletrônico.
O objetivo da atividade era aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos no
decorrer da disciplina, classificando os materiais recebidos e orientando os voluntários
da campanha nos testes dos equipamentos. As aulas que antecederam o dia da coleta
foram dedicadas ao planejamento da atividade. Vale ressaltar que tratava-se de uma
turma com apenas três estudantes.
A avaliação ficou caracterizada por um roteiro técnico, que os alunos
desenvolveram, indicando como os equipamentos seriam testados, e pela participação
na organização das atividades no dia da campanha. Foi avaliado, além do roteiro, a
capacidade deles organizarem o ambiente e as equipes de trabalho. A seguir são
apresentados dois trechos do relato de um dos estudantes que participou da atividade,
com grifo dos autores. No primeiro trecho, o aluno destaca o trabalho coletivo das
equipes, que estavam sob sua orientação. No segundo trecho, ele comenta a
experiência de conhecer equipamentos antigos, nunca vistos por eles.
“Todas as expectativas foram superadas, com grandes ensinamentos e
aprendizagens. Todas as preocupações eram no sentido: Será que vai
dar certo? Será que o povo vai colaborar? Durante o dia tive a honra de
ser o coordenador das equipes de trabalho, essa interação e divisão de
trabalhos além de gerar amizades, pode nos ensinar o quanto o trabalho
coletivo é importante. De manhã o trabalho foi mais intenso pelo grande
volume de lixo, porém para uma equipe determinada se tornou fácil, o
mesmo posso dizer da turma da tarde que ajudou de forma organizada e
determinada.”
“Em alguns equipamentos foi possível realizar testes para validar seu
funcionamento, testes mais simples como verificar se um monitor
funciona ou não. Apareceram equipamentos que ultrapassaram
gerações, a maior parte dos alunos das equipes tinha em média de 16 a
19 anos, então, muitos equipamentos não fazíamos nem ideia do que
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era. Em alguns casos o responsável pelo equipamento explicava como
funcionava, o valor pago pelo equipamento, a dificuldade para comprar,
etc.”

A outra experiência aconteceu na disciplina de IMC. Os materiais selecionados na
coleta, precisavam passar por um processo de testes refinados, para verificar quais
equipamentos poderiam ser reaproveitados.
A atividade possuía também, um cunho técnico, abordando conceitos da disciplina
específica e de aspecto ambiental, discutindo o impacto que o descarte dos
equipamentos eletrônicos podem causar no meio ambiente. Na disciplina de Química,
os estudantes estudaram aspectos dos componentes químicos presentes nos
equipamentos e qual o seu impacto ao meio ambiente. Além da discussão específica
de cada unidade curricular, abordou-se as questões quanto ao consumismo, com
destaque para a rápida evolução dos equipamentos e a pressão do mercado para que
o consumidor troque os equipamentos.
Neste trabalho, os estudantes deveriam selecionar um equipamento qualquer e
testá-lo, apontando se o mesmo poderia ser reutilizado. Quando não pudesse, deveria
gerar um relatório técnico, apontando os problemas que o equipamento apresentou e
quais os testes realizados para chegar ao diagnóstico. A Figura 2 mostra os
estudantes durante a execução desta atividade.
A partir do relato de um dos estudantes é perceptível o resultado obtido com a
integração dos conteúdos, com destaque para o comentário sobre sua percepção
quanto à troca dos equipamentos pelas pessoas (grifo dos autores):
“A experiência de participar dessa coleta de lixo eletrônico foi de grande
aproveitamento para mim, tanto para praticar os conceitos aprendidos
nas aulas, quanto para conhecer aparelhos antigos, os quais só vi na
televisão, e entender seu funcionamento. Pela quantidade de material
que recolhemos e pelo estado em que grande parte desses estava, é
nítido que muitas pessoas descartaram os computadores, telefones,
impressoras e outros, não por estes não funcionarem mais, mas sim
porque se tornaram ultrapassados. Campanhas de recolhimento como
essa, deveriam acontecer mais vezes, pois tenho certeza que embora o
número de aparelhos recolhidos tenha sido grande, não foram todos.”
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Figura 2: Registro da atividade desenvolvida com os estudantes na disciplina de IMC

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Sobre a primeira atividade relatada, quando a avaliação conjunta foi agendada e
anunciada, a reação dos estudantes foi questionar o fato de que um mau desempenho
na atividade resultaria em nota ruim nas duas disciplinas. Esse fato evidencia a cultura
existente de que o que se espera numa avaliação é a nota atribuída e não o processo
que a envolve. Porém, no final da atividade, a percepção dos alunos sobre a
avaliação, colhida através de seus comentários diretos, foi considerá-la mais
interessante do que o usual, tendo em conta que os motiva a utilizar conteúdos de
componentes curriculares diversos.
Na atividade extraclasse, desenvolvida sobre o tema lixo eletrônico, os alunos não
apresentavam preocupação com o fato da atividade ser uma avaliação. Primeiro por
conta da atividade não ocorrer no ambiente formal ao qual os alunos estão
acostumados a realizar as provas (sala de aula ou laboratório). Segundo pela
preocupação e interesse em resolver o problema que era exposto: organizar a coleta e
fazer o diagnóstico de um equipamento oriundo do mundo real e não em uma
simulação acadêmica.
Comparando as duas avaliações, conjunta e extraclasse, observa-se que na
atividade conjunta o aluno vinculou a prova à nota: logo ao iniciar a atividade, alguns
alunos questionavam o que aconteceria se não conseguissem finalizar a atividade, se
a nota seria zero, também perguntavam se a prova de recuperação seria feita de
forma semelhante. Já na avaliação extraclasse, os estudantes estavam focados em
resolver o problema proposto, sem demonstrar preocupação com a nota.
Para realizar estas atividades, foram necessárias algumas alterações na rotina
das aulas. Para realizar a avaliação conjunta foi necessário ajustar o horários das
595

aulas das disciplinas, para que ficassem geminadas, disponibilizando tempo suficiente
para que os alunos identificassem os problemas, pudessem solucioná-los e
escrevessem o relatório. Na atividade extraclasse foi necessário preparar o ambiente
em que a mesma foi organizada e utilizar um período de aula maior que o disponível
para a disciplina. Este aspecto mostra que foi necessário que os professores fugissem
das características habituais para preparar estas aulas.
Além da organização logística para a realização da aula, uma atividade integrada
exige que o professor saia de sua área de atuação e passe a encontrar pontos
convergentes em outras áreas do conhecimento. Em geral, observa-se que o
professor quer integrar a sua disciplina, mas não quer modificar sua forma de atuar,
esperando que a outra área de conhecimento se integre à sua, permanecendo em sua
zona de conforto. Integrar a área A e B não é apenas fazer A + B, mas sim criar um
novo ponto C, a partir da convergência das mesmas. Estas experiências envolveram
professores que ministram disciplinas diferentes, mas atuam em área comum. Não
apenas por isso, tal realização foi possível, pois o planejamento das aulas foi realizado
de maneira compartilhada, buscando utilizar e contribuir com os conteúdos das outras
disciplinas.
6. CONCLUSÕES
Sob o resultado avaliativo esperado pelos professores, aferiu-se que o formato
das atividades permitiu uma maior facilidade, por parte dos estudantes, em demonstrar
a efetiva aprendizagem e isso se refletiu, naturalmente, numa melhoria no resultado,
em comparação com avaliações realizadas anteriormente.
Na avaliação conjunta, os professores perceberam que o argumento utilizado na
avaliação, que coloca o aluno já no papel de um profissional, mostrou ser um formato
que infere mais significado aos aprendizes sobre estes conteúdos. Porém, os
resultados mostram que a atividade extraclasse teve maior êxito em simular um
ambiente mais próximo do encontrado na vida profissional. Mesmo com a preparação
do ambiente e com a orientação prévia, a atividade conjunta ainda não teve total
sucesso em colocar o aluno em uma situação próxima à real, apesar dos estudantes
reconhecerem que foi possível aplicar o conhecimento das duas disciplinas na
resolução do mesmo problema.
É necessário quebrar a abordagem comumente utilizada para avaliação, que está
centrada no objeto da avaliação, visando medir o desempenho a partir da nota obtida.
Nas experiências aqui relatadas o aluno estava como agente ativo do processo de
avaliação e não como mero consumidor do conteúdo.
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Conclui-se que esta abordagem precisa estar presente em todas as aulas, para
que o aluno se aproprie deste modelo e passe a ser o agente principal do processo.
Aplicar este tipo de abordagem em momentos pontuais pode deixar o aluno
desorientado.
Novas experiências deverão ser realizadas a fim de integrar as diferentes áreas
do conhecimento, não restrito a determinadas áreas, mas a todas que envolvem a
formação do aluno para uma atuação crítica e autônoma.
Esta abordagem mostrou-se um caminho para superar a divisão do trabalho entre
as ações de executar e de pensar, integrando os conhecimentos e aplicando-os num
caso prático, próximo da realidade que será encontrada pelo estudante em sua
atuação profissional. Colocar o aluno como agente da avaliação, proporcionará a
aproximação das atividades ao mundo real, afinal aproximar-se da realidade do
mercado não é apenas o “fazer”, mas sim o “saber fazer” e, principalmente, o “saber
buscar o que fazer”.
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Resumo:

Este artigo é um recorte do projeto Tablets como recurso didático na
formação inicial dos licenciandos em Matemática e Pedagogia,
financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, no período 2013-2015. Selecionou-se uma tarefa
desenvolvida com as alunas do 7º período do curso de Pedagogia, na
disciplina Saberes e Metodologia do Ensino da Matemática II, que
consistiu na elaboração de dois planos de aula, contemplando, num
deles, o tablet como recurso didático e, no outro, um jogo ou material
concreto para trabalhar o conteúdo multiplicação, a fim de observar
quais diferenças/singularidades explicitadas nos planos elaborados
pelas alunas. A classe foi organizada em grupos e cada aluna recebeu
um tablet e o grupo escolheu o jogo. A análise dos planos de aula
indicou que, para essas alunas, usar o tablet exige que a escola
disponha de infraestruturas adequadas e, principalmente, que o seu
uso favorece o desenvolvimento de habilidades matemáticas. Já os
jogos são mais fáceis de manipular e permitem fixar os conteúdos
estudados, o que aponta a reprodução da ideia de aprendizagem da
multiplicação (a tabuada, por exemplo) por meio de jogos.

Palavras-chave:

Tablet, tecnologia, touchscreen, plano de aula, multiplicação.

Abstract:

This article is part of the project Tablets as a teaching resource in the
early formation of Mathematics and Education Studies teachers funded
by the National Council for Scientific and Technological Development
between 2013 and 2015. Was selected a developed task with the
students of the 7th Pedagogy course of the period in the discipline
'Knowledge and Methodology of Teaching Mathematics II', which
consisted in preparing two lesson plans, looking at one of them used a
tablet as a teaching resource whereas the other included an
instructional game (manipulative) to work with multiplication. Based on
this proposal, I did an investigation in order to assess if they would
notice any differences between planning a lesson to use the tablet as a
teaching resource and planning a lesson to use the instructional game.
After the class had been divided in groups, each student received a
tablet to work with and each group was able to select a game. Analyses
of their lesson plans showed that using a tablet demands schools to
have proper infrastructure but it makes the development of
mathematical skills easier. On the other side, manipulatives are easier
to deal with and help consolidate course contents that are being taught,
which leads to the reproduction of patterns of multiplication that are
being learned, such as multiplication tables, through games.

Keywords:

Tablet, technology, touchscreen, lesson plan, multiplication.
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1. INTRODUÇÃO
No período entre 2011 e 2012, participei como formadora do projeto Um
Computador por Aluno (UCA), o que me possibilitou refletir acerca da formação dos
futuros professores que irão ensinar matemática sob outra perspectiva, pois os
docentes da rede pública municipal da cidade de Maceió/AL, com quem trabalhei no
projeto em tela, ofereceram resistência ao uso do laptop com os alunos. Algumas
delas não sabiam usar o computador, o que poderia ser entendido como justificativa
para a resistência ao uso do laptop na sala de aula. Entretanto, entre as docentes
havia uma professora recém-formada, graduada em Pedagogia pela Universidade
Federal de Alagoas (UFAL), usuária da tecnologia e das redes sociais. Porém quando
questionada sobre o motivo de também, resistir ao uso do laptop afirmou: “Professora,
não trabalhamos com aplicativos na universidade, somente jogos, atividades lúdicas.
Não conheço esses aplicativos”.
Portanto, tenho refletido sobre como trabalhar os conteúdos matemáticos com os
futuros professores de ensino da Matemática, que terão como alunos, jovens que já
nasceram numa cultura mediatizada e digital, se os cursos pelos quais foram formados
ainda estão ancorados em modelos pedagógicos do século passado.
Com

essa

argumentação,

foi

aprovado

pelo

Conselho

Nacional

de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o projeto Tablets como recurso
didático na formação inicial dos licenciandos em Matemática e Pedagogia, finalizado
em dezembro de 2015 e para este artigo, selecionei a tarefa realizada com a turma do
7º semestre, período matutino, do curso de Pedagogia, na disciplina Saberes e
Metodologia do Ensino da Matemática II, em que foi proposto a elaboração de dois
planos de aula em que deveriam contemplar num deles, o uso do tablet e no outro, um
jogo para trabalhar o conteúdo acerca da multiplicação. Tal proposta procurou
observar quais as diferenças/singularidades explicitadas nos planos elaborados pelas
futuras professoras.
2. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
No período em que vivemos, a tecnologia nos possibilita a comunicação, a
informação em tempo real, a transposição das barreiras impostas pela distância. De
acordo com Bairral (2013), refletir e discutir os processos de ensino e aprendizagem
na atualidade implica pensar na cibercultura.
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“Em consonância com Santos (2012), entendo a cibercultura como a cultura
contemporânea estruturada pelo uso das tecnologias digitais em rede nas
esferas do ciberespaço e das cidades. Atualmente a cibercultura vem se
caracterizando pela convergência de dispositivos e redes móveis (como os
laptops, celulares inteligentes, mídias locativas, Internet) e pela emergência
dos dispositivos que vêm estruturando redes sociais e educativas na interface
ciberespaço e cidades.” (Bairral, 2013, p.1)

Diante desse cenário, os alunos que atualmente frequentam a Educação Básica
nasceram na era da cibercultura e os seus professores, regra geral, formaram-se
numa época em que as TIC resumiam-se a algumas disciplinas que compunham ou
ainda, compõem a matriz curricular dos cursos de licenciatura. Nesse sentido, formar
professores com habilidades e competências para utilizar as inúmeras possibilidades
que as TIC oferecem, se torna premente para que tenhamos mais esse recurso para
alcançar uma educação de qualidade.
Para Costa (2010), o “computador, na educação, pode ser considerado uma
inovação e, como toda inovação, ela só será integrada à prática profissional após um
processo longo de apropriação e de utilização frequente em situações diversificadas”
(p.94), o que envolve outras variáveis do universo educacional: gestão, infraestrutura,
tempo, acesso à rede, apoio técnico-pedagógico. Sancho (2006) ao analisar projetos
como School+, comenta que as infraestruturas, as estruturas pedagógicas e
gestacionais das escolas são inadequadas à incorporação das TIC, principalmente,
quando há a expectativa que a sua adoção nas escolas se revele “positiva, como
aconteceu no mundo produtivo, econômico e cultural” (Sancho, 2006, p. 26). Para
fundamentar suas argumentações, recorre aos trabalhos do professor Robert
McClintock, diretor do Institute of learning Tecnologies, que discutiu as questões, que
envolvem a adoção do computador na prática educativa. De acordo com a
pesquisadora, a participação de Robert McClintock em projetos vultuosos para
fomentar a adoção das TIC na Educação, o levou a concluir que, nesses projetos
somente o primeiro axioma era cumprido − infraesturutura tecnológica adequada − , “
[...] ou seja é muito mais fácil conseguir fundos para comprar equipamentos do que
transformar as concepções e práticas educativas” (Sancho, 2006, p. 27). Os axiomas
são:
1- Infraestrutura tecnológica adequada;
2-

Utilização

dos

novos

meios

nos

processos

de

ensino

e

aprendizagem; 3- Enfoque construtivista da gestão;
4- Investimento na capacidade do aluno de adquirir sua própria
educação; 5- Impossibilidade de prever os resultados da aprendizagem;
6- Ampliação do conceito de interação docente;
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7- Questionar o senso pedagógico comum.
No Brasil, em especial no estado de Alagoas, as políticas públicas que envolvem
o uso das TIC com fins educacionais, estagnam, exatamente, no axioma 1, ou seja,
infraestrutura tecnológica adequada, pois há problemas com acesso à internet, e, em
alguns casos, quando o acesso é possível, há falta de provedores que permitam
acesso à banda larga, o alto custo da internet, além dos problemas estruturais da
escola – energia, cabeamento para as antenas, salas de aula − , como comentado
anteriormente.
Quanto ao segundo axioma, principalmente, na escola pública alagoana, os
professores ainda apresentam resistência ao uso da máquina e, muitos deles, não são
usuários do computador, o que se reflete nas suas práticas docentes. Em sua
formação inicial, muitos deles não tiveram disciplinas que utilizassem as TIC, e os que
tiveram, ficaram limitados a uma disciplina durante todo o curso, sendo compreensível
que não encontrem significado ou estímulo para utilizar esse recurso pedagógico, pois
ele não foi incorporado ao trabalho docente na sua formação inicial. Nessa direção,
entendemos, assim como Costa (2010), que incorporar a tecnologia na formação do
futuro professor implica desenvolver métodos de ensino que favoreçam a
aprendizagem dos alunos, além de considerar que, para trabalhar com a tecnologia, é
importante:
“Conhecer os softwares disponíveis, é necessário incorporá-los ao currículo e,
ainda, articular os setores administrativos e pedagógicos, para superar as mais
diversas limitações existentes na escola. (Costa, 2010, p.94) ”

Para Bruno (2013), o momento que estamos vivendo se caracteriza como uma era
de educação híbrida, potencializada pelas inúmeras possibilidades de ideias, espaços,
tempos e seres plurais, os quais podem coexistir. Esse tipo de educação provoca a
abertura de espaço para a mediação pedagógica, entendida como “alicerce das
relações construídas pela/na ação didática” (p. 4) e busca promover encontros e
produção de conhecimentos entre os sujeitos da aprendizagem, o que potencializa os
processos de aprendizagem.
“No processo de mediação pedagógica, os papéis de professor e aluno podem
se fundir para se autoconstruírem e se auto-organizarem à luz das
aprendizagens emergentes. Isso não acarreta a destituição dos papéis de cada
um, mas sua recriação, na medida em que não se apresentam como opostos.
Talvez não existam lados, mas estados de emergência e devires daqueles que
estão em processo de aprendizagem. Desta relação se constituem parcerias,
nas quais todos podem aprender a trabalhar colaborativamente. (Bruno, 2013,
p.6) ”
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No que se refere ao trabalho colaborativo, formar futuros professores sob uma
perspectiva em que eles poderão “se fundir para se autoconstruírem e se autoorganizarem” nas suas aprendizagens, o uso do computador como recurso didático
alarga as suas possibilidades em termos de práticas pedagógicas, nas quais se
descubram como autores dos seus processos, elevando a sua autoestima. A partir do
momento em que se percebem capazes de fazer e ser, poderão assumir uma atitude
colaborativa em relação ao processo dos seus pares, simplesmente porque, uma das
características essenciais das TIC é poder romper a barreira do tempo e do espaço
físico.
Rocha (2010), entretanto, alerta que, ao falarmos da tecnologia em educação, não
devemos nos limitar à tecnologia digital e eletrônica, mas sim considerar outras
tecnologias “da mídia imagética ou visual, da sonora, da escrita, da gestual e simbólica
em todos os sentidos” (p.65). Nessa perspectiva, o rádio, a televisão, o cinema, o
jornal, a pintura, o som precisam fazer parte da formação dos futuros professores, e os
tablets, pela sua mobilidade, oferecem ainda mais condições aos docentes de
trabalhar com diversos aplicativos, por exemplo, que contemplem as diferentes mídias,
em sala de aula.
Diante do exposto, mostra-se urgente formar uma geração de professores a partir
de modelos pedagógicos atinentes à realidade dos alunos do século XXI, que
coexistem na cibercultura, e o uso de aplicativos (programas computacionais, Web,
software) deve fazer parte da rotina da formação, pois aprendemos de forma mais
significativa quando agimos.
3. PLANOS DE AULA, UM MOMENTO DE REFLEXÃO PRIVILEGIADO DO
PROFESSOR
Para autores como Carvalho (2013) e Ponte e Quaresma (2016), elaborar o plano
de aula significa pensar o trabalho docente, fazer uma análise crítica sobre a realidade
da sala de aula de modo a transformá-la. Esses planos, na verdade, dimensionam a
“importância do ato de planejar, uma vez que o planejamento deve existir para facilitar
o trabalho tanto do professor como do aluno” (Castro, Tucunduva & Arns, 2008, p.53).
Um plano de aula contempla os objetivos, os conteúdos, as estratégias de ensino,
os recursos didáticos e a avaliação. Tomando como exemplo a matemática, o plano
deve contemplar o objetivo dessa disciplina, que pode ser, por exemplo:
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“Possibilitar ao aluno refletir, interpretar e resolver situações problema do seu
cotidiano utilizando seus conhecimentos matemáticos (aritmético, geométrico e
estatístico) através de diferentes estratégias para o desenvolvimento do
pensamento crítico e da autonomia (Carvalho, 2009, p. 15).”

Em cursos de formação de futuros professores, o exercício do planejamento faz
parte do processo. Na contemporaneidade as tecnologias digitais agregaram valor aos
processos educativos, isso porque, “descentralizam os processos de gestão do
conhecimento: podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e de muitas
formas diferentes” (Moran, 2015, p.1) e, assim, os planos de aula precisam considerar
que a forma de aprender e ensinar esvazia o campo em que o professor vai ministrar o
conteúdo, mas sim, focaliza situações em que ele irá mediar as situações de
aprendizagem dos seus alunos.
4. ESTUDO EXPLORATÓRIO
O financiamento do projeto em tela possibilitou a aquisição de quarenta tablets,
permitindo que nas aulas, tanto no curso de Pedagogia, quanto na Licenciatura em
Matemática, cada aluno manipulasse um desses objetos.
A opção pelo tablet se deu principalmente pela mobilidade, uma vez que ele
permite o acesso à internet em diferentes espaços e aos vários aplicativos
disponibilizados na Web (jogos, editor de texto, imagem, vídeo e softwares
matemáticos...). Outra razão para essa escolha é que os dispositivos móveis
ganharam espaço na vida das pessoas.
“São celulares com touchscreen, notebooks, tablets e iPads que passam a
fazer parte do cotidiano da maioria dos nossos alunos. Embora algumas
interfaces não sejam novas, a presença dos diapositivos móveis –
principalmente touchscreen – parece assumir um posicionamento de destaque
no ambiente escolar por parte dos discentes, pelo menos, em seu uso
pessoal.” (Bairral, Assis & Silva, 2015, p.21)

A investigação realizada caracterizou-se como exploratória, modalidade que tem
“como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideais, tendo
em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipótese pesquisáveis para
estudos posteriores” (Gil, 2007, p.43).
Para Fiorentini e Lorenzato (2007), a pesquisa exploratória investiga se
determinada ideia é possível e envolve levantamento bibliográfico criterioso, além da
utilização de instrumentos de pesquisa, tais como entrevistas e aplicação de
questionário, além de permitir a familiarização com o fenômeno que se quer investigar,
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neste caso, a utilização dos tablets com futuros professores que ensinarão
Matemática.

4.1. O cenário do estudo
Para este artigo, selecionou-se uma das tarefas realizada com as alunas do 7º
período do curso de Pedagogia. Foi-lhes proposto elaborar dois planos de aula,
utilizando o tablet em um e o jogo, no concreto, no outro. A classe foi organizada em
cinco grupos, aqui denominados: G1, G2, G3, G4 e G5, cada um composto por cinco
alunas. Optou-se por essa organização com o objetivo de simular uma situação de
reunião de planejamento. Os grupos foram orientados a escolher os aplicativos e jogos
que se adequassem ao objetivo dos planos de aula. Nesse dia, o sinal na rede da
universidade estava bom, o que facilitou às alunas realizar o download de outros
aplicativos, além dos que já estavam gravados nos tablets. Os objetivos e o
desenvolvimento dos planos de aula foram analisados qualitativamente.
No final da tarefa, os grupos responderam ao questionamento sobre a diferença
entre planejar uma aula utilizando o tablet como recurso didático e uma aula em que o
jogo é o recurso utilizado. Para a análise desse questionamento, as respostas foram
classificadas em categorias, entendidas “como uma operação de classificação de
elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um
reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos” (Franco, 2003,
p.51), que emergiram do agrupamento de frases ou palavras recorrentes, analisadas à
luz da literatura, sobre o uso das tecnologias no processo educacional.

4.2. Os aplicativos e jogos utilizados para a elaboração dos planos
Os aplicativos e jogos que os grupos escolheram foram:
Grupo 1 (G1) – Desenhos pesquisados na web para resolução de problemas que
envolvesse a multiplicação e barrinhas cuisinare. Os jogos dos múltiplos (cálculos de
multiplicação) e produto dos dadinhos (jogo que envolve a tabuada do 1 ao 6);
Grupo 2 (G2) - SAMD – Aplicativo relativo às quatro operações aritméticas. Este
aplicativo disponibiliza três níveis de dificuldade: fácil, intermediário e difícil. São
apresentadas as operações tanto do conjunto dos números naturais quanto do
conjunto dos números inteiros. O jogador tem um tempo para resolver, mentalmente,
as operações aritméticas. Produto dos dadinhos I;
Grupo 3- (G3) Kids Maths Challenge - auxilia a prática das quatro operações com três
níveis de dificuldade e incentiva a jogar com amigos e familiares e Produto dos
dadinhos I;
Grupo 4- (G4) Aplicativos da tabuada e Produto dos dadinhos II (jogo que envolve a
tabuada do 1 ao 9);
Grupo 5- (G5) Jogo Pow- aplicativo que incentiva aos jogadores cuidar de um animal
de estimação virtual e Jogo dos múltiplos.
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5. ANÁLISE DOS PLANOS
5.1. Objetivo dos planos de aula
A análise dos planos de aula, elaborados pelos grupos, possibilitou depreender
que os grupos G2 e G3 entenderam que o objetivo da atividade, de desenvolvimento
do conteúdo de multiplicação, é o mesmo tanto com o uso do tablet, quanto com o do
jogo como recurso didático.
Para tablet
Desenvolver as habilidades de multiplicar através de um aplicativo do tablet em
que é dado o resultado da multiplicação e a criança deve informar os fatores;
(G2)
Exercitar os conhecimentos matemáticos dos alunos sobre multiplicação. (G3)

No caso do G2, o objetivo é mais amplo e implica habilidades para multiplicar, o
que pode estar implícito o desenvolvimento de estratégias de cálculo e compreensão
do conceito de multiplicação, enquanto para o G3 tanto o aplicativo do tablet, quanto o
jogo permitem ao aluno exercitar o conhecimento sobre multiplicação, o que pode ser
compreendido como uma forma de fixar o conteúdo já trabalhado.
Para o jogo
Desenvolver as habilidades de multiplicar utilizando um jogo de dados em que
a criança terá que multiplicar os números tirados nos dados para alcançar o
resultado. (G2)
Exercitar os conhecimentos matemáticos dos alunos sobre multiplicação. (G3)

No entanto, ao princípio, as alunas entenderam que o importante é desenvolver o
raciocínio multiplicativo e que os dois recursos podem favorecer e facilitar a
aprendizagem do aluno e a forma como o professor gere o desenvolvimento dos
conteúdos e atividades em aula.
Para os grupos G4 e G5, os recursos atendem aos diferentes objetivos. As alunas
consideram que o tablet possibilita o desenvolvimento do conceito de multiplicação,
em especial. Os aplicativos do tablet permitem diferentes formas de construção do
conceito, porque o aluno desenvolve a sua estratégia de cálculo, o que não significa
que o jogo não permita desenvolvê-lo. Possivelmente, as alunas, desses grupos,
acreditam que, pelo fato de o tablet ser “um recurso potencialmente mais desafiador,
uma vez que possibilita a emergência de conceitos ou propriedades não conhecidas
por elas”, (Bairral, Assis, Silva, 2015, p.83), é mais atrativo e interessante para os
alunos. Desta forma, as TIC podem ser sim mais atrativas, mas são também, recursos
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para a prática pedagógica, que demandam, por parte do professor, estratégias que
desafiem os alunos.
Possibilitar diferentes formas de se trabalhar a tabuada de multiplicação. (G4)
Observar as ideias da multiplicação, adição em parcelas iguais, análise
combinatória e razão e proporção. (G5)

Mas, para esses grupos, o jogo permite fixar a tabuada, ou seja, a multiplicação,
apontando a reprodução da ideia de que os jogos favorecem a aprendizagem da
tabuada e, em consequência, a multiplicação. Esse pensamento desconsidera o
potencial pedagógico do jogo e reduz o desenvolvimento do conceito de multiplicação
à tabuada, corroborando a verificação feita por Carvalho (2013, p.55) de que “o
trabalho com a multiplicação é fortemente associado pela maioria dos professores à
tabuada [...], quando bem explorada pelo professor, a tabuada pode favorecer a
compreensão das crianças sobre o conceito de multiplicação”, objetivo proposto pelo
G1.
Fixação do conteúdo da tabuada. (G5)
Levar o aluno a interiorizar as tabuadas da multiplicação através de jogos
matemáticos. (G4)
Desenvolver e estimular o conhecimento matemático acerca da multiplicação
através de jogos pedagógicos. (G1)

5.1.1. Desenvolvimento da tarefa
O grupo G1 apresentou uma proposta de resolução de problemas em que os
alunos devem buscar na internet imagens que podem ser problematizadas. A partir
das imagens, sugere-se que criem uma história e elaborem questionamentos
matemáticos (Quantos doces tem Luciana? Quem tem mais chocolates?).
A forma como foi proposto o desenvolvimento da tarefa favorece o processo de
alfabetização dos alunos e, também, a troca de informações, pois propicia a
construção de enunciados de problemas matemáticos, rompendo com o modelo pelo
qual os “problemas têm que estar escritos no livro, no caderno ou na folha de
atividade” (Carvalho, 2013, p.15). Também, a pesquisa de imagens na Web
proporciona a negociação para escolha da imagem a ser utilizada na tarefa, solicitada
pelo professor, e favorece o trabalho colaborativo.
Buscar na internet imagens que possibilitem serem problematizadas e solicitar
aos alunos que construam uma história e elaborem perguntas matemáticas
(G1)
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O desenvolvimento da atividade proposta pelo G2, com o aplicativo SAMD (as
quatro operações aritméticas), indica que uma pessoa da dupla será encarregada de
registrar os resultados, enquanto a outra digita. Observou-se, porém, que o grupo
desconsiderou, durante a avaliação, o item 3: questionar os alunos sobre o que
observaram e descobriram durante o jogo com o aplicativo.
1 - Separar a sala em duplas, cada dupla com um tablet;
2 - Será estabelecido tempo de 30 min. Em que terão que resolver o máximo
de contas e registrar os resultados que conseguirem e os resultados que não
conseguirem;
3 - Após isso cada dupla terá tempo para expor as dificuldades e acertos. As
contas não resolvidas serão feitas com a turma, com a coordenação da
professora e auxílio dos colegas. (G2)

Já no desenvolvimento do jogo (produto dos dadinhos I), o G2 não estabeleceu
um tempo para jogar e enfatizou a necessidade de explicar as suas regras, além de,
aparentemente, a atividade ser realizada isoladamente pelos alunos.
1 - Dividir a sala em duplas, cada dupla com um jogo;
2 - As crianças irão jogar de acordo com as regras, explicadas previamente, e
registrar cada operação resolvida;
3 - Será feita uma avaliação das operações com toda a turma. (G2)

O G4 não estabeleceu um tempo para trabalhar com o aplicativo, mas planejou
apresentar os aplicativos para os alunos, diferentemente do G2, que não o fez.
Podemos depreender que o G2 considera que os alunos são nativos digitais e,
portanto, não há necessidade da mediação do professor pois, a tecnologia dá
autonomia do aluno. Porém, manusear o tablet socialmente é diferente de manuseá-lo
didaticamente, isso porque o professor tem um objetivo ao apresentar a tarefa para o
aluno.
Iniciaremos apresentando aos alunos o aplicativo - tabuada básica. Logo em
seguida daremos início à primeira atividade realizada no tablet com o
aplicativo: resolver as contas de multiplicação selecionando a resposta correta,
a partir das opções apresentadas. (G4)

O G5 propôs tanto para o desenvolvimento o jogo do Pow (tablet), quanto para o
desenvolvimento do jogo dos múltiplos a ‘observação’, o que se mostra relevante, pois
a partir das observações, os alunos são incentivados a formular hipóteses e discutir
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sobre elas, momentos em que devem ser feitas as intervenções pertinentes para que
eles construam conhecimento matemático.
Primeiro observar o jogo e deixar criar hipóteses sobre o jogo, trabalhando com
essas e fazendo intervenções como: número total de pontos, número total de
moedas, quanto vale cada acerto... (tablet). (G5)
Primeiro observar o jogo, as regras, criando hipóteses sobre o jogo e
trabalhando com estas e fazendo intervenções (jogo dos múltiplos). (G5)

5.2. Planejar com tablet e o jogo
Quando as alunas foram questionadas sobre a diferença entre planejar para
utilizar o tablet e para utilizar o jogo, observou-se ênfase na infraestrutura, mobilidade,
opções para desenvolvimento do trabalho.
Para o G3, a tecnologia é uma realidade na sociedade atual, mas implica
infraestrutura, ainda precária nas escolas públicas alagoanas, daí o jogo ou material
concreto ser mais favorável, pois não depende de fatores estruturais.
A tecnologia exige uma estrutura técnica favorável, sinal de internet, várias
tomadas, mas também com o tablet tem-se mais opções de jogos. O material
concreto é prático na questão de estar pronto, ser padronizado e não depender
de outros fatores. (G3)

Essa observação reforça a posição de Robert McClintock, para quem pensar em
políticas que propiciem a democratização do ensino utilizando as tecnologias é
urgente, mas para tanto devem ser contempladas as questões de infraestrutura, de
modo que os professores se sintam confortáveis no desenvolvimento do seu trabalho
pedagógico. A universidade, por sua vez, deve contemplar, nos planos das disciplinas,
metodologias que envolvam o uso de diferentes tecnologias, para que os futuros
docentes construam modelos compatíveis com a realidade dos seus alunos, que
nasceram na era digital.
O G4 entendeu as possibilidades de acesso com o uso dos tablets como
facilitadoras do preparo dos planos de aula, porque são amplas.
A diferença de realizar um plano de aula com a tecnologia, como, por exemplo,
os tablets, é que temos mais praticidade de encontrar jogos matemáticos. E o
material concreto, apesar de ser dinâmico e lúdico, não abrange opções
variadas de se trabalhar o mesmo jogo. (G4)
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De acordo com a resposta dada pelo G1, depreende-se que, apesar dessas
alunas reconhecerem o potencial do trabalho com os aplicativos disponíveis no tablet,
consideram que há limitações para o desenvolvimento do trabalho, enquanto para o
G2 os dois recursos oferecem amplas possibilidades de trabalho.
Compreendemos que a utilização do recurso tecnológico tem benefícios por
contemplar ações da atualidade do aluno inserido no mundo digital. No entanto,
entendemos o material concreto como mais eficiente na proposta de possibilitar
a contagem e compreensão da multiplicação no ambiente escolar. (G1)
Referente ao planejamento das atividades, os dois recursos nos proporcionam
amplas possibilidades, como também irão proporcionar um amplo aprendizado
ao aluno. (G2)

As análises sinalizam que esses grupos consideram que os dois recursos
possuem potencial didático, porém tal depende da proposta da tarefa (para contar, por
exemplo, é interessante manusear o material). Portanto, dispor da tecnologia nas
aulas não impede a utilização de outros recursos, como material concreto e jogos.
Nessa direção e alicerçada em Bruno (2012) no que se refere à proposta de uma
educação híbrida, esses recursos didáticos possibilitam a mediação pedagógica,
entendida como possibilidade de fusão entre os atores do processo de aprendizagem
em sala de aula.
Quanto ao material concreto, para o G4 e o G3, é prático, porque não depende de
infraestrutura, e para o G1 é mais eficiente porque possibilita a contagem.
Com o material concreto, apesar de ser mais dinâmico e lúdico, ele não
abrange opções variadas de se trabalhar o mesmo jogo. (G4)

Entretanto, há mais opções para a pesquisa, de acordo com o G4 e o G5, planejar
é uma ação que demanda pensar no trabalho de sala de aula.
A diferença de realizar um plano de aula com a tecnologia, como por exemplo o
tablet, é que temos mais praticidade de encontrar jogos matemáticos. (G4)

É a relação do aluno com o material. (G5)
Para o G2, tanto o tablet, quanto o jogo proporcionam a aprendizagem. De acordo
com as análises realizadas, os planos são similares no que se refere ao objetivo e ao
desenvolvimento, provavelmente porque a maioria das alunas estão na faixa etária
entre 20 e 26 anos e familiarizadas com essa tecnologia, ou seja, todas têm e
mobilizam seus smartphones.
Os dois recursos nos proporcionam amplas possibilidades, como também irão
proporcionar um amplo aprendizado para o aluno. (G2)
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6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Nesta tarefa, observou-se similaridade no que diz respeito ao uso dos recursos.
Entretanto, usar tecnologia implica pensar em processos de aprendizagem para
alunos da era digital, por isso o plano deve ser adequado à proposta de ensino e ao
conteúdo a ensinar. Ter acesso à tecnologia e utilizá-la também, não impede o
trabalho com jogos e material concreto, mas dependerá objetivo da aula.
Há necessidade de mais pesquisas que investiguem o potencial didático dos
aplicativos disponíveis na web e da tecnologia touchscreen, pois o futuro professor
que irá ensinar matemática é usuário dessa tecnologia, porém o uso é mais social do
que didático e nesse sentido, há diferenças significativas. Uma vez que quando
usamos esses aplicativos com finalidade didática, através de recursos como o jogo - o
material concreto, o registro, o vídeo, a música e a arte - demanda um plano de
trabalho bem elaborado, para que aconteça aprendizagem e desenvolvimento do
raciocínio matemático dos alunos. Enquanto que o uso social da tecnologia não
assume compromisso com a aprendizagem matemática.
Por fim, em Alagoas ainda, temos que vencer o primeiro axioma de Robert
McClintock.
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Resumo:

O processo de introdução de práticas de e/b-learning nas instituições
de ensino, nem sempre é formalizado e assumido pela instituição
desde o início do processo. Frequentemente, as primeiras práticas de
e/b-learning surgem como manifestações voluntárias de docentes que
têm algum tipo de afinidade ou formação prévia com as tecnologias
educativas. O desenvolvimento efectivo de uma política de formação
em modalidade de e/b-learning, por parte de uma instituição, implica
dar lugar a práticas formalizadas que sejam assumidas como “opção
estratégica”, para serem incorporadas, de forma sistemática e
sustentada, na prática pedagógica dos seus profissionais. Este trabalho
pretende dar a conhecer os desafios da integração das tecnologias
educativas numa instituição de ensino superior, mostrando de que
forma uma gestão centralizada e uma formação dos docentes pode
contribuir para uma integração eficaz de práticas de e/b learning.

Palavras-chave:

e-learning, b-learning, ensino superior; educação, formação

Abstract:

The initiation of e/b-learning practices in educational institutions is not
always clearly formalized and assumed by the institution since the
beginning. Often, the first practices of e/b-learning arise as voluntary
expressions of faculty members who have some sort of affinity or prior
training with the educational technologies. The effective development of
a training policy by any institution, in form of e/b-learning, involves
giving way to formalized practices that are assumed to be "strategic
choices", so they can be incorporated into the pedagogical practice of
the teachers, in a systematic and sustained manner. This paper aims to
present the challenges of integration of educational technologies in a
higher education institution, showing how a centralized management
and training of teachers, can contribute to an effective integration of e/b
learning practices.

Keywords:

e-learning, b-learning, higher education; education, training

1. INTRODUÇÃO
Comparativamente com outros países, não podemos afirmar que Portugal tem
uma longa história no ensino a distância (EaD) (Paiva, Figueira, Brás, & Sá, 2004).
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Existem, no entanto, diversas instituições e empresas que têm apostado neste
domínio com um consequente, aumento da oferta formativa (Clara Coutinho & Gomes,
2006; Delta Consultores 2007; Monteiro & Gomes, 2009; Gomes, Coutinho,
Guimarães, Casa-Nova, & Caires, 2011; Castro, Lencastre, & Monteiro, 2012). As
razões para a crescente adesão das instituições de ensino e formação às práticas de
EaD são múltiplas. O facto do ensino a distância não implicar, geralmente, uma
presença simultânea, em termos espaciais e/ou temporais, de professores e
estudantes, permite um elevado grau de flexibilidade na gestão do tempo (Gomes,
2008). Esta flexibilidade torna-se, particularmente, relevante quando é necessário
estimular práticas de formação ao longo da vida, e de assegurar cenários de formação
compatíveis com as novas necessidades e os novos públicos (Gomes, 2008; Jesus,
Cruz, & Gomes, 2011). As potencialidades das tecnologias e serviços que suportam as
práticas actuais de e/b-learning minimizam o impacto das distâncias físicas,
geográficas e temporais, criando oportunidades únicas de assegurar formas de
mobilidade e de intercâmbio cultural, através do espaço virtual, independentemente
das implicações, encargos e limitações associadas à necessidade de deslocações
geográficas (Gomes, 2006). A opção por modalidades e/b-learning vai ao encontro das
necessidades de aprendizagem ao longo da vida e das pretensões de uma boa parte
da população estudantil do ensino superior, particularmente, dos estudantes com
estatutos especiais (nomeadamente de estudante-trabalhador).
As mudanças no ensino superior, nomeadamente, a criação de um Espaço
Europeu de Ensino Superior, a implementação do Processo de Bolonha e a
consequente, necessidade de uma aprendizagem mais centrada no estudante, vieram
dar ainda mais relevância à aprendizagem mediada/apoiada pelas tecnologias. Em
Portugal, as orientações da política educativa têm apontado, nos últimos anos, para
uma forte aposta nas tecnologias da informação e comunicação. A investigação nestas
áreas tem também, contribuído para a sua integração no contexto escolar, fornecendo
indicadores para o enriquecimento dos processos de ensino-aprendizagem (Gil, 2001).

1.1 Desafios institucionais à implementação de formações em e/b –
learning
O processo de introdução de práticas de e/b-learning nas instituições de ensino e
formação, nem sempre é claramente formalizado e assumido pela instituição desde o
início do processo (Gomes, 2008). Frequentemente, as primeiras práticas de e/blearning surgem como manifestações voluntárias de docentes que têm algum tipo de
afinidade ou formação prévia com as tecnologias educativas (Gomes, 2008). Estas
primeiras experiências são, normalmente, de carácter informal, suportadas nos
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interesses, motivações e convicções individuais, ao invés de iniciativas e políticas
institucionais.
O desenvolvimento efetivo de uma política de formação em modalidade de e/blearning, por parte de uma qualquer instituição, implica dar lugar a práticas
formalizadas que sejam assumidas como “opção estratégica” da instituição, para
serem incorporadas na prática pedagógica dos seus profissionais de uma forma
sistemática e sustentada (Gomes, 2008). Esta transição para um reconhecimento
institucional, adoção generalizada e sistemática, coloca às instituições um conjunto de
desafios: (i) ao nível das infra-estruturas e apoio técnico; (ii) ao nível da gestão
administrativa; (iii) ao nível das competências e reconhecimento profissional e (iv)
desafios ao nível da disponibilização de conteúdos e recursos pedagógicos (Gomes,
2005). Estes desafios também, se colocaram no Politécnico do Porto (P.PORTO),
como ficou claro no inquérito “Adopção das TIC e Práticas de e-Learning na
Comunidade IPP”.
Assumindo como linha estratégica de actuação e desenvolvimento para os
próximos anos lectivos, a promoção de iniciativas de formação em regime de e/blearning e o desenvolvimento da utilização das TIC no ensino, na aprendizagem e na
investigação, o P.PORTO criou uma Unidade de e-Learning e Inovação Pedagógica
(e-IPP). Com esta Unidade pretende-se dar resposta aos diversos desafios
institucionais apresentados, nomeadamente ao nível das infra-estruturas e apoio
técnico, disponibilização de conteúdos e recursos pedagógicos e principalmente, ao
nível das competências dos e-professores/ e-tutores. O alcance destes objectivos é
suportado no trabalho colaborativo de docentes de todas as escolas do P.PORTO e no
alinhamento com as estratégias gerais da instituição, enquanto forma de integrar
estruturas sólidas de serviços partilhados, potenciando sinergias de ideias e projectos,
através da cooperação entre as diferentes unidades orgânicas do instituto,
promovendo a transversalidade na formação, investigação e transferência de
conhecimento.

1.2 Plano de formação docente e divulgação de práticas pedagógicas
Ao nível da formação e promoção da atractividade das ofertas formativas, o e-IPP
mobiliza do corpo docente, mediante um esforço de formação e difusão das melhores
práticas pedagógicas pela comunidade. Promove o desenvolvimento de competências
técnico-pedagógicas dos docentes do P.PORTO, no âmbito da utilização e exploração
das tecnologias web, incluindo os LMS (Learning Management Systems). Oferece-se
ainda, formação online, em várias áreas de conhecimento enquadradas na missão do
P.PORTO, num trabalho conjunto com todas as escolas, com o intuito de aumentar a
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notoriedade da instituição no domínio do e/b-learning e alcançar novos públicos. Para
dar resposta a estas necessidades, foi elaborado um plano de formação para toda a
comunidade P.PORTO, onde consta por exemplo, o curso de formação para a
“Concepção de cursos em e/b–learning”. Este plano de formação pretende
proporcionar conhecimentos que facilitem a familiarização com os ambientes de
aprendizagem em e/b-learning e a construção de cursos inovadores, suportados nos
mais recentes paradigmas de ensino e aprendizagem. Este curso conta já com a sua
terceira edição e pretende fomentar os professores a pensar nas suas unidades
curriculares/curso e avaliar como podem integrar as tecnologias web no processo de
aprendizagem, a fim de enfrentar as exigências diárias dos nossos estudantes. Mais
recentemente, e numa perspetiva de evolução, também, o curso: Estratégias e
Práticas Pedagógicas” foi aberto à comunidade docente do P.PORTO, contando já
com duas edições.
2. INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
Os processos de adaptação e integração são diversos, co-existindo a formação
presencial enriquecidas pelas tecnologias, a opção pela formação totalmente a
distância e os modelos mistos de blended-learning.

2.1 Desenvolvimento dos conteúdos
Sendo

os

conteúdos

as

unidades

de

informação

necessárias

para

a

implementação de actividades de aprendizagem num ambiente e-learning, impõe-se
ao professor uma alteração de metodologia, que lhe permita transformar unidades de
aprendizagem dirigidas a contextos de ensino presencial em unidades de
aprendizagem dirigidas a contextos de ensino a distância, que fomentem a construção
social do conhecimento num contexto específico do e-learning (Oliveira, Jesus, Silva,
& Peres, 2015). Frequentemente os docentes referem a existência de dificuldades na
transformação/adaptação dos seus conteúdos, criados e utilizados como apoio às
aulas presenciais, em conteúdos adequados a um curso online a distância. As suas
dúvidas focavam-se, sobretudo, em saber quais as particularidades ou quais as
características/tipologias a que devem obedecer os conteúdos para serem adequados
ao contexto do e-learning, apontando como exemplo a seguinte questão: “como
transformo os meus conteúdos (editados em PowerPoint®) pensados e criados para o
ensino presencial, em conteúdos adequados ao ambiente e-learning?”. Para dar
resposta a esta exigência, o e-IPP promove a formação dos docentes no uso e
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aplicação de ferramentas de autor de acesso livre e dispõe, igualmente, de soluções
comerciais que são disponibilizadas aos docentes do P.PORTO.

2.2 Modalidades de formação
Outra questão que também, preocupava os docentes foi: “qual a modalidade a
escolher? Totalmente a distância, maioritariamente presencial ou mista?”. Nesse
aspeto e embora não existam soluções deterministas, foi sugerida uma integração das
tecnologias com base nas dimensões do conhecimento, propostas para cada unidade
curricular ou curso, na sua totalidade ou em parte (Peres, Oliveira, Jesus, & Silva,
2016). Para dimensões do conhecimento factual ou conceptual, onde se incluem os
conhecimentos básicos que o indivíduo deverá ter para se considerar familiarizado
com uma determinada área de trabalho ou de estudo, e as inter-relações entre os
elementos básicos dentro de uma estrutura maior que lhes permitam funcionar em
conjunto, sugere-se a adoção de programas totalmente ou maioritariamente a
distância. Realçando a importância da qualidade dos conteúdos e da sua
interatividade, o foco na aprendizagem individual e na avaliação de conhecimentos,
que poderia decorrer presencialmente. No que diz respeito à dimensão procedimental,
onde se espera uma relação com os processos de realização/execução dos métodos,
incluindo critérios para a aplicação, técnicas e algoritmos, propõe-se a opção de um
regime misto. As sessões on-line poderão ser usadas para apresentar conteúdos e
actividades, enquanto as sessões presenciais são usadas para os estudantes
aplicarem e demonstrarem a sua aprendizagem prática, obtendo feedback imediato.
Ao nível do conhecimento metacognitivo, pode propor-se uma aprendizagem
enriquecida pelas tecnologias, promovendo debates, workshops, nos quais o professor
pode incentivar a argumentação (Peres et al., 2016).

2.3 Apoio ao estudante
O apoio ao estudante é primordial quando se trata de formação a distância. O
papel do professor virtual (e-professor) pode versar 4 diferentes dimensões:
pedagógica, de gestão, social e técnica (Berge & Collins, 2000). Numa dimensão
pedagógica, o e-professor deve assumir o papel principal de arquiteto da instrução e
auxiliar a sua implementação. O e-professor deverá utilizar vários modelos
pedagógicos para focar a discussão nos tópicos essenciais, agindo como um guia e
um facilitador da aprendizagem (Berge & Collins, 2000). Deve ajudar a contextualizar,
a ampliar o universo alcançado pelos alunos e a auxiliar a descoberta de novos
significados (Moran, 2005). Numa dimensão de gestão, o e-professor deve
acompanhar os trabalhos em curso, garantindo que os intervenientes estão a agir de
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acordo com as fases definidas e que estão a cumprir o calendário. Para que os alunos
se envolvam na co-construção do conhecimento, precisam de trabalhar juntos e de
forma bem articulada em termos de tempo. As tarefas de gestão das actividades
online não exigem necessariamente mais tempo do que a gestão das actividades
presenciais, mas sim uma actuação em moldes diferentes do presencial. O e-professor
deve estabelecer o calendário e o ritmo das actividades, agindo como um gestor que
organiza os procedimentos, administra e gere as mensagens trocadas (Berge &
Collins, 2000; Kemp, Morrison, & Ross, 1998; Schofield et al., 2006). Numa dimensão
social o e-professor deverá agir como um orientador da discussão (Berge & Collins,
2000) motivando a participação (Davis, 1993) e facilitando a interatividade na
comunidade de aprendizagem (Schofield, Sackville, & Davey, 2006). Numa
comunidade, para além do controlo sobre o trabalho a realizar, é importante promover
as relações interpessoais e sociais saudáveis entre os membros (Tuckman, 1992). Na
dimensão técnica, o e-professor deve estar confiante na utilização das ferramentas
escolhidas (Berge & Collins, 2000; Kemp et al., 1998) e deve promover também, uma
utilização confortável por parte dos alunos (Berge & Collins, 2000). Se o professor ou
os alunos não estiverem familiarizados com a ferramenta em uso, por exemplo com
um fórum de discussão, poderão necessitar de despender algum tempo na resolução
de problemas técnicos, afastando-se da discussão do tema em debate. Assim, é
importante que todos tenham as orientações técnicas necessárias à participação
online.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A incorporação de actividades de formação a distância por instituições de ensino
superior é um importante contributo para a criação de novas oportunidades de ensino,
tanto ao nível de formação inicial, como da formação contínua. A existência de
modalidades de formação a distância proporciona oportunidades para criar recursos
que flexibilizam o processo de aprendizagem (McKenzie,1998), nomeadamente ao
ampliar as possibilidades de diversificação curricular, de organização modular dos
conteúdos e de flexibilização temporal e espacial dos momentos de formação (Gomes,
2008b). No entanto, para o uso efetivo da tecnologia no ensino superior, algumas
barreiras têm que ser ultrapassadas. Por parte dos professores, a necessidade de
uma formação permanente, que os habilite ao uso das tecnologias numa perspetiva de
reflexão e inovação de práticas pedagógicas. Na perspetiva do estudante, e pelo que
tem vindo a ser descrito, compreende-se que, em contextos virtuais de aprendizagem,
assentes em princípios construtivistas, a tendência é a de se valorizar cada vez mais a
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sua participação no processo de ensino e de aprendizagem (Morais & Cabrita, 2008).
Desta forma, a aprendizagem torna-se mais focada no estudante, passando este a ser
mais autónomo e a ter maior liberdade para planear as suas tarefas. A aprendizagem
baseada em contextos virtuais desafiam o estudante a deixar o seu papel enquanto
recetor passivo de informação e estimulam-no a desenvolver novos métodos de
construção do seu próprio conhecimento, fundamentados essencialmente na adoção
de uma atitude mais crítica, ativa e dinâmica (Morais & Cabrita, 2008). Neste sentido,
os estudantes passam a ser menos dependentes dos professores, tendo, deste modo,
maior responsabilidade pela sua própria aprendizagem. No entanto, para que seja
possível a implementação de educação a distância é necessário que os estudantes,
para além da motivação e da responsabilidade acrescida, possuam um conjunto de
competências específicas para participar, efetivamente, num contexto virtual de
aprendizagem (Morais & Cabrita, 2008).
É importante que os professores se sintam motivados para uma integração eficaz
das tecnologias, mas além disso, é necessário que exista uma estrutura centralizada
que promova a formação contínua, a procura da qualidade e forneça apoio técnico
sempre que necessário.
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Resumo:

O crescimento da utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação e das tecnologias móveis na educação permite o
desenvolvimento de metodologias de ensino mais dinâmicas e
conectadas ao ambiente externo da escola. Com o presente trabalho
pretendemos utilizar as características do mobile learning, dentro de
um conceito de wireless street games, para desenvolver uma gincana
de aprendizagem entre os alunos, possibilitando uma aprendizagem
mais lúdica e integrada com o meio social e urbano que os circunda.
Realizamos uma revisão da literatura sobre mobile learning, mobilidade
e wireless street games, apresentamos também, a descrição da
atividade e os resultados preliminares.

Palavras-Chave:

Gincana, metodologias educativas, mobile learning, tecnologias de
informação e comunicação, wireless street game

Abstract:

The increasing use of Information and Communication Technologies
and mobile technologies in education enables the development of more
dynamic teaching methods, connected to the school's external
environment. With this work we intend to use the mobile learning
features, within a concept of wireless street games, to develop a
contest among the students, enabling a more playful and integrated
learning with the social and urban environment that surrounds them.
We present a literature review on mobile learning, mobility and wireless
street games and we also present the description of the activity and its
preliminary results.

Keywords:

Educational methodologies, gymkhana, Information and
Communication Technologies, mobile learning, wireless street game
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a questão da cultura participativa apresenta-se de maneira muito
diferente do que se apresentava anteriormente ao advento das novas Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC). Anterior à internet e sua consequente
popularização, vigorava um cenário extremamente centralizado, com uma estrutura
“um-para-todos”, na qual os grandes meios produziam e difundiam informação e
conteúdo, agora experimentamos o paradigma “todos-para-todos” (Vaz, 2001), com
múltiplos emissores, em que a distância física não é mais um impeditivo e os meios de
gerar e replicar conteúdo são mais acessíveis.
O processo de aprendizagem também, sofre alterações substanciais com a
utilização das TIC. Tal se torna mais concreto com o crescimento da utilização das
tecnologias móveis, que tem o potencial de transformar o espaço físico por meio da
utilização do digital. A grande variedade de recursos móveis permite um conjunto de
possibilidades de aprendizagem (Fonseca, 2013), que podem ser exploradas no
sentido de criar uma educação significativa e efetiva.
O objetivo desse trabalho é o de analisar uma atividade, desenvolvida por um dos
autores, com 18 alunos e oito professores de uma escola da rede pública do Ensino
Médio no Rio de Janeiro, Brasil. Evidenciamos, neste artigo, os resultados parciais do
piloto do projeto, que será ampliado e aprimorado em edições futuras.
A atividade educativa foi estruturada a partir da utilização de tecnologias móveis,
destacando as funções de produção de mídia dos smartphones, em conjunto com o
conceito de wireless street games, no formato de gincana educativa.
2. MOBILE LEARNING
Os autores Cobcroft, Towers, Smith e Bruns (2006) defendem que as instituições
de ensino devem reavaliar constantemente as suas escolhas pedagógicas, devido ao
avanço tecnológico, à facilidade de acesso a novas ferramentas e ainda, à mudança
de perfil dos aprendizes, que possuem uma fluência cada vez maior em ferramentas
digitais. Percebe-se mesmo uma contradição na adoção dos recursos digitais nas
escolas, uma vez que, apesar de os estudantes possuírem o hábito de utilizar uma
série de ferramentas digitais, são impedidos, em grande parte, de utilizá-las dentro das
escolas. Enquanto isso, as escolas possuem muitos recursos digitais que são
subutilizados no processo de aprendizagem (Sharples, 2002).
Porém, a adaptação das instituições ao avanço tecnológico e à nova geração dos
“nativos digitais” (Prensky, 2001) não é simples de realizar. Costa (2011, p.121-122)
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destaca essa dificuldade quando sublinha que “vivemos os primeiros anos de um
século fortemente marcado [...] pela incapacidade real da escola em acompanhar as
transformações profundas verificadas [...] nos mais diferentes âmbitos da organização
social, política, económica e cultural”.
Hoje, o smartphone não é somente um aparelho para realizar ligações telefônicas,
esses equipamentos incluem, cada vez mais, novas funcionalidades, convergindo para
si “as inovações das indústrias de microchips, da informática, do audiovisual, da
comunicação via satélite” (Martin, 2014 p.44). Essas inovações possibilitaram a
consolidação de ferramentas como câmera digital de vídeo e de foto, rádio,
cronômetro, jogos, aplicativos de realidade aumentada, acesso à web, incorporação
de sistemas de localização como o Sistema de Posicionamento Global (GPS),
comunicação Wi-Fi (Wireless Fidelity), permitindo assim, novas formas de interação
com conteúdos, pessoas e ambientes.
Por essas características e pela sua rápida disseminação, o smartphone vem se
consolidando como o dispositivo mais propício à utilização no Mobile Learning
(Fonseca, 2013). Apesar de todas essas características multifuncionais terem o
potencial de proporcionar diferentes vivências educacionais, tal não é o suficiente para
criar ambientes de aprendizagem efetivos, estando seu sucesso ligado, segundo
Wagner (2005, p.52), “a um rico mosaico de experiências convergentes”.
Nesta circunstância, torna-se importante definir apropriadamente o Mobile
Learning ou mlearning como “o conceito que representa a aprendizagem entregue ou
suportada por meio de dispositivos de mão, tais como PDAs (Personal Digital
Assistant), smartphones, iPods, tablets e outros pequenos dispositivos digitais
que carregam ou manipulam informações” (Mülbert & Pereira, 2011, p.2). Essa
modalidade de aprendizagem exige um avanço nos modelos pedagógicos, muitas
vezes centrados na atuação do professor, para processos de aprendizagem em que
“sob a orientação dos docentes, os alunos sejam corresponsáveis pela compreensão
da realidade que os cercam e pela elaboração de conhecimento” (Fedoce & Squirra,
2011 p.271). Assim, percebe-se o potencial das tecnologias móveis para
complementar as práticas de aprendizagem, “permitindo a ampliação do espaço
educacional para a sociedade como um todo” (Fedoce & Squirra, 2011 p.275).
Sharples, Taylor e Vavoula (2005) fornecem uma lista das descobertas realizadas
por pesquisadores do projeto MOBIlearn European, que serve de base para o
desenvolvimento de novos métodos para o mobile learning. Essa lista inclui: (a) é o
aprendiz que é móvel, e não a tecnologia; (b) a aprendizagem está entrelaçada com
outras atividades como parte do dia-a-dia; (c) aprender pode gerar tanto quanto
satisfazer metas; (d) o controle e gestão da aprendizagem pode ser distribuída; (e) o
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contexto é construído pelos aprendizes por meio das interações; (f) o mobile learning
pode tanto complementar como conflitar com a educação formal; e (g) o mobile
learning traz à tona profundas questões éticas sobre privacidade e propriedade.
Outro trabalho que desenvolve um modelo de avaliação de atividade de
aprendizagem utilizando tecnologias é o de Boud e Prosser (2002). Nesse modelo, as
experiências dos aprendizes devem ser aliciadoras, devem ser desafiados,
destacando-se

a

importância

das

atividades

práticas

e

da

existência

de

reconhecimento do contexto de aprendizagem (p. 240-241).
Diversos autores concordam, portanto, que as atividades desenhadas para o
mobile learning devem ser altamente situadas, pessoais, colaborativas e centradas no
aprendiz. Segundo Naismith et ali (2004, p. 36), o aprendizado formal será deslocado
cada vez mais para fora da sala de aula, permitindo conexões ricas com recursos e
pessoas do ambiente do aprendiz. Outra questão muito recorrente nos debates sobre
o mlearning é a necessidade de considerar as possibilidades lúdicas na educação
(Cobcroft, Towers, Smith & Bruns, 2006).
3. MOBILIDADE URBANA E WIRELESS STREET GAMES
As cidades vêm sofrendo profundas mudanças provocadas pela valorização
imobiliária. Tais mudanças vão no sentido de uma redução e mesmo desaparecimento
do ambiente público, afetando diretamente a vida urbana e a relação entre as pessoas
e seu espaço (Viana, 2011).
A mobilidade tecnológica tem oferecido a oportunidade de apropriação do espaço
público das cidades, “em que os usuários podem reconhecer outros usuários, anotar
eletronicamente um espaço (deixando sua marca com um texto, uma foto, um som ou
um vídeo), localizar ou mapear lugares ou objetos urbanos, ou mesmo jogar, tendo
como pano de fundo ruas, praças e monumentos” (Lemos, 2007, p.3).
Têm sido desenvolvidas práticas que buscam unificar as tecnologias móveis e o
espaço da cidade, denominadas wireless street games (WSG), que podem ser
traduzidos como jogos de rua sem fio (Lemos, 2008). Esses jogos utilizam ferramentas
disponíveis nos celulares, facilitando, além da mobilidade dos participantes no espaço
urbano, a criação de “uma narrativa da exploração das muitas cidades que existem em
uma metrópole” (Viana, 2011, p. 244).
Segundo Junior (2006), a diferença essencial entre os jogos online e os WSG é
onde a ação acontece, existindo uma transição do computador para os espaços
físicos, como ruas, avenidas, praças. Isso propicia uma interação efetiva entre as
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pessoas e mesmo com as condições climáticas do local, o que não seria possível nos
jogos online.
4. ATIVIDADE
O projeto piloto foi desenvolvido com alunos de escolas públicas da cidade de
Petrópolis – R.J. – Brasil, entre 13 e 16 anos, divididos em grupos, que realizaram
uma gincana, na qual percorreram pontos turísticos da cidade. Como forma de
obtenção de informações e dicas que os encaminhassem para os devidos locais
turísticos, os alunos cumpriram tarefas ligadas aos conteúdos das disciplinas de
História e Geografia, proporcionando uma integração entre os saberes.
No projeto piloto, os estudantes utilizaram os seus próprios smartphones para
realizarem algumas tarefas necessárias para a continuidade da atividade e obtenção
de pontuação extra. A opção pela utilização dos smartphones dos próprios estudantes
deu-se pela baixa disponibilidade de recursos para o projeto piloto e para que não
houvesse estranheza na utilização dos equipamentos, por parte dos estudantes. Nos
próximos eventos, os smartphones serão também, utilizados como ferramentas de
geolocalização e para a leitura das tarefas, a serem executadas por meio de QR
Codes, colocados nos pontos de verificação.
A atividade tinha como objetivos: desmistificar a aprendizagem como algo
complexo e sem vitalidade, ressaltando o seu lado lúdico e aliciante; integrar as TIC
em momentos de aprendizagem; permitir aos alunos lançar um olhar sobre o seu
ambiente urbano, (re) descobrindo as diversas visões possíveis; e oferecer uma
oportunidade para o desenvolvimento das competências necessárias ao trabalho em
equipa.
A atividade foi dividida em três fases distintas: a preparação, a realização e a
apuração do resultado. Os recursos necessários foram um aparelho smartphone para
cada equipa, fichas com dicas sobre os pontos de verificação e com as tarefas a
serem executadas em cada ponto, bem como pessoal para a gestão das equipas e
controle dos PV.

4.1

Preparação
A atividade fez parte do encontro de jovens, no 2º Congresso de Educação

Integral de Petrópolis – Rio de Janeiro, no dia 17 de setembro de 2015. Por tratar-se
de uma atividade que envolveu diferentes conteúdos, a formação de grupos e a
utilização do espaço urbano da cidade, o planejamento da atividade foi minucioso e
considerou as seguintes informações:
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●

Definição do espaço utilizado para o jogo na cidade e os pontos de verificação
(PV), em função do tempo disponível para a realização da atividade que, nesse
caso, foi de duas horas;

●

Estipular quais disciplinas e conteúdos específicos embasariam a formulação
das dicas fornecidas aos alunos;

●

Dividir os alunos em equipas;

●

Escolher tarefas a serem executadas pelos alunos a fim de conseguirem as
dicas para o próximo PV;

●

Desenvolver as dicas para cada PV, utilizando o conteúdo específico das
disciplinas selecionadas;

●

Definir sistema de pontuação;

●

Desenvolver um roteiro de PVs para cada equipa, evitando que as equipas se
utilizassem do oportunismo na busca pelos PVs;

●

Obter autorização dos responsáveis para a participação dos alunos e designar
um supervisor responsável para cada equipa;

●

Desenvolver uma apresentação inicial aos alunos, explicitando os detalhes da
atividade.

Foi também, importante realizar uma reunião prévia com os responsáveis por cada
um dos PV, para elucidar as tarefas que seriam realizadas pelos alunos e como os
mesmos poderiam atestar a sua realização. Procurou-se desenvolver tarefas que
oferecessem aos participantes uma visão sobre a história local, incentivando um
comportamento cívico, por parte dos estudantes.
Na tabela 1 é possível identificar os locais escolhidos como pontos de verificação e
as tarefas a serem executadas em cada PV:

Ponto de Verificação

Tarefa

Museu Imperial de Petrópolis

Catedral
Alcântara

São

Pedro

Praça da Liberdade

Casa de Santos Dumont

Tirar uma fotografia da paisagem do Museu Imperial
com um smartphone para participar de um concurso
de fotos entre as equipas.

de Responder 12 perguntas sobre a cidade e sua
história que correspondem às 12 estações da Via
Crucis.
Encontrar um morador de Petrópolis e gravar um
vídeo com um smartphone contendo uma declaração
de amor pela cidade.
Localizar e fotografar com um smartphone uma das
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criações expostas no centro cultural, seguindo as
dicas abaixo:
- Tamanho não é documento
- O país acima de tudo
- Formato da terra
Palácio de Cristal

Encontrar uma fita na cor da sua equipa escondida
pelo espaço do palácio de cristal, seguindo a dica
fornecida no local.

Tabela 1 – Locais que abrigaram os pontos de verificação e as tarefas a serem executadas.

4.2

Realização
A atividade teve início às 14 horas do dia 17 de setembro de 2015. Os alunos se

reuniram na praça em frente à Secretaria de Educação, onde foram divididos em cinco
equipas, compostas por 5 alunos e um professor monitor. As equipas partiram em
intervalos regulares de cinco minutos, para que não houvesse confusão nem
oportunismo no ponto de verificação. Cada equipa seguiu um determinado roteiro,
conforme identificado na Tabela 2.

Equipa
Equipa 1

Equipa 2

Equipa 3

Equipa 4

Equipa 5

Roteiro
Museu Imperial  Catedral São Pedro de Alcântara  Praça da Liberdade
 Casa de Santos Dumont  Palácio de Cristal
Catedral São Pedro de Alcântara  Praça da Liberdade  Casa de Santos
Dumont  Palácio de Cristal  Museu Imperial
Praça da Liberdade  Casa de Santos Dumont  Palácio de Cristal 
Catedral São Pedro de Alcântara  Museu Imperial
Casa de Santos Dumont  Praça da Liberdade  Palácio de Cristal 
Catedral São Pedro de Alcântara  Museu Imperial
Palácio de Cristal  Casa de Santos Dumont  Praça da Liberdade 
Catedral São Pedro de Alcântara  Museu Imperial
Tabela 2 – Lista dos roteiros seguidos pelas equipas.

Ao chegarem ao ponto de verificação final, o horário de chegada foi anotado para
registrar a colocação da equipa e foi recolhido o smartphone utilizado, para que as
fotos e vídeos desenvolvidos nas tarefas pudessem ser analisados.
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4.3

Apuração do Resultado
A apuração do resultado da atividade foi realizada após a chegada de todas as

equipas, tendo sido estabelecidos os critérios de avaliação destacados abaixo:


1ª Equipa a chegar ao ponto de verificação final - 50 pontos;



2ª Equipa a chegar ao ponto de verificação final - 30 pontos;



3ª Equipa a chegar ao ponto de verificação final - 20 pontos;



Bônus pela melhor fotografia no Museu Imperial – 15 pontos;



Bônus pela melhor declaração – 15 pontos;



Bônus de 1 ponto a cada resposta certa na Via Crucis;



Bônus para a fotografia certa na Casa de Santos Dumont – 10 pontos.

Durante o processo de análise dos critérios de pontuação estabelecidos no início
da atividade, foi realizado um momento de troca de experiências entre os alunos e
professores, levantando as vivências de cada equipa. Esse momento foi também,
utilizado para o preenchimento de questionários pelos professores e alunos.
Após a contagem da pontuação, o resultado foi anunciado e houve a distribuição
de prêmios aos vencedores.
5. RESULTADOS PRELIMINARES
As ferramentas de mensuração e análise de resultados do projeto piloto foram
dois modelos de survey distintos: um junto a professores e outro destinado aos
estudantes participantes da atividade. Também, foi realizado um grupo de discussão
com os estudantes.
5.1

Survey
Os questionários, estruturados a partir de perguntas fechadas, foram respondidos

por um total de oito professores e 18 alunos.
Entre os professores, a maioria atuando na área de Educação Física (62,5%),
procurou-se avaliar o sucesso da iniciativa e a utilização de jogos e da tecnologia na
aprendizagem. Numa escala que possuía cinco alternativas (péssima, ruim, regular,
boa e ótima), a iniciativa foi avaliada como ótima por 87,5% dos professores e boa por
12,5%, sendo que todos os professores disseram que participariam novamente de
uma nova edição da atividade.
Quanto à utilização de jogos na aprendizagem, todos os professores disseram
que os jogos estimulam a aprendizagem e que utilizam essa metodologia em suas
aulas. Já quanto à utilização de tecnologia na aprendizagem, embora 75% concordem
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que sua utilização pode gerar ganhos, somente 25% utilizam-na em suas dinâmicas
voltadas à aprendizagem. Esse resultado demonstra que ainda, há uma baixa
utilização das TIC no processo educacional dessa amostra, embora já exista uma
compreensão da sua validade pedagógica.
Entre os estudantes procurou-se também, avaliar a iniciativa, bem como levantar
suas percepções sobre o efeito dos jogos e da utilização dos smartphones na
aprendizagem. Tal como nos professores, a aprovação da iniciativa foi alta, tendo
72,2% dos estudantes a classifica-la como ótima e 27,8% como boa, utilizando-se a
mesma escala de cinco alternativas. Todos os alunos disseram estar dispostos a
participar de uma nova edição.
No que se refere aos jogos, todos os alunos disseram gostar muito de jogar, tendo
83,3%, a percepção de que os jogos estimulam muito a sua aprendizagem e os
demais 16,7%, percebem que os jogos estimulam parcialmente sua aprendizagem (em
uma escala de três alternativas – não estimulam, estimulam parcialmente e estimulam
muito). Da mesma forma, todos os estudantes utilizam smartphones constantemente e
percebem que a utilização desses equipamentos pode auxiliar na aprendizagem.
Como consequência dessas percepções, 94,4% dos estudantes disseram ter
aprendido algo sobre a sua cidade durante a atividade.
5.2

Grupo de Discussão
No final da atividade, todos os estudantes foram reunidos num único grupo de

discussão, para a troca de impressões sobre a experiência vivida. A discussão foi
mediada por um dos autores deste artigo e por uma representante da Secretaria de
Educação, que auxiliou na realização do projeto. Durante cerca de uma hora, os
mediadores estimularam, por meio de perguntas abertas, o relato das percepções
pessoais sobre a atividade, seguindo, mas não se restringindo, um roteiro previamente
estabelecido. Várias foram as declarações sobre o seu aspecto lúdico e divertido,
sendo ressaltado a importância de saírem de dentro da escola e de interagirem com a
cidade em que vivem. Alguns disseram que se sentiam presos em suas escolas e que
a atividade tornou a aprendizagem mais leve e prazerosa.
Outro ponto bastante destacado foi o fato de utilizarem um smartphone para
produzirem conteúdo e exporem suas visões da realidade. Essa possibilidade, na
opinião dos estudantes, tornou o conhecimento mais tangível e atual, tirando o
aspecto totalmente formal e possibilitando uma aproximação com sua realidade diária.
O modelo de competição também, foi aprovado pelos estudantes, que se motivaram
para vencer as demais equipas, dedicando-se ao máximo para realizarem um trabalho
superior.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O avanço tecnológico tem propiciado um repensar sobre as práticas didáticas e
sobre os papéis desempenhados por professores e alunos nesse processo. Tem-se
discutido também, a questão da localidade na educação e sobre onde ocorre o
aprendizado, principalmente com o desenvolvimento das tecnologias móveis. Antigos
paradigmas sobre o papel da escola têm sido revistos frente à nova cultura
participativa e sua relação “todos-todos”, onde consumidores de conteúdo passam a
ser também, produtores.
Mais do que assimilar conteúdo, a atividade baseada no conceito de wireless
street game permitiu criar ligações entre o conhecimento estabelecido dentro da sala
de aula e sua utilização prática no espaço urbano e natural da cidade, de uma forma
lúdica e aliciante. Dessa forma, propiciou uma contextualização dos saberes formais,
passo essencial para uma aprendizagem significativa. Além desse ganho, a atividade
gerou uma intervenção no meio social dos participantes, isto é, uma interação com a
realidade existente. Essas intervenções geram experiências que procuram produzir
novas maneiras de perceber o cenário urbano e criar relações afetivas com a cidade,
que vão além da mera objetividade funcional presente no dia-a-dia.
A fim de tornar-se divertida e desafiadora, a atividade utilizou o formato de um
jogo, onde os aprendizes são confrontados, pelas tarefas estabelecidas e pelas
equipas rivais, e devem realizar atividades práticas, de forma colaborativa, para
alcançar a vitória.
Os resultados obtidos, por meio do survey realizado e das percepções
demonstradas no grupo de discussão, reforçam a validade dessa proposta e apontam
para um aperfeiçoamento da mesma, com o foco na inclusão de novos recursos
tecnológicos, como a geolocalização e o QR Code, na interação dos estudantes com
seu meio.
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Resumo:

Nunca existiram tantos media e tanta informação como
agora, no entanto isso não significa que as pessoas estejam
melhor informadas e que tenham mais conhecimento. A
diversidade de meios de comunicação e a enorme quantidade
de informação disponível e de fácil acesso pode ser uma
mais-valia mas também pode significar a confusão entre o
fiável e o enviesado, o relevante e o irrelevante, o certo e o
errado. A literacia informacional e mediática é indispensável
para uma participação plena na sociedade da informação e
do conhecimento. Devido à sua relevância e complexidade, o
desenvolvimento da literacia informacional e mediática deve
acompanhar todo o processo educativo. O estudo que aqui
apresentamos é uma tentativa para criar um programa
educativo de literacia informacional e mediática. Planeámos
uma intervenção de âmbito curricular com professores e
estudantes em algumas escolas do ensino Básico e
Secundário. A intervenção começa com ações de formação
para professores sobre literacia informacional e mediática
centrada no Guided Inquiry. Estes professores irão aplicar,
na sua escola com os alunos, o que aprenderam na
formação. Este trabalho será desenvolvido de forma
colaborativa, especialmente entre os professores de ciências
e o professor bibliotecário. Ao longo do processo de
formação e intervenção será dada voz aos professores e aos
estudantes de modo a que o programa educativo seja uma
co-construção que conta com a sua participação. A
investigação desenvolve-se em cinco fases. Começámos com
a conceção da primeira formação e intervenção que foi
testada na fase seguinte. Na terceira fase houve lugar à
reformulação da formação e intervenção. A quarta fase será
dedicada à validação de instrumentos de recolha de dados
que terá lugar durante uma nova formação e intervenção. A
última fase será um estudo quase experimental.

Palavras-chave:

Literacia informacional e mediática, formação de professores,
tecnologias digitais.

Abstract:

Never has there been so much media and information as
now; however this does not mean that people are better
informed and they have more knowledge. The diversity of
media and the enormous amount of information available and
easily accessible can be an asset but it can also mean the
confusion between the reliable and skewed, relevant and
irrelevant, right and wrong. Media and Information Literacy is
essential for full participation in the knowledge and
information society. Due to its importance and complexity, the
development of the Media and Information Literacy should be
present in the entire educational process. The study
presented here is an attempt to create an educational
program for Media and Information Literacy. We planned a
curriculum framework of intervention with teachers and
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students in some schools of basic and secondary education.
The intervention begins with training sessions for teachers on
Media and Information Literacy focused on Guided Inquiry.
Teachers participating in the training will apply what they
have learned in their school with students. This work will be
developed collaboratively, especially among science teachers
and school librarians. Throughout, the process will give a
voice to teachers and students so that the educational
program is a co-construction of shared ideas. The research
developed in five phases. We started with the design of the
first training and intervention to be tested in the next phase.
In the third phase, the reformulation of training and
intervention will take place. The fourth phase will be
dedicated to the validation of data collection instruments that
will take place during a new training and intervention. The
last stage is a quasy-experimental study.
Keywords:

Media and information literacy, teachers training, digital
technologies.

1. ENQUADRAMENTO
1.1 A sociedade da informação e dos media
A informação desempenha hoje em dia um papel fulcral em praticamente todos os
campos da atividade humana. A informação e o seu processamento crescem a um
ritmo acelerado com a ajuda de dispositivos computacionais e que é disponibilizada
através de diversos meios e canais de comunicação. Esta situação oferece múltiplas
oportunidades mas também coloca enormes desafios. Com tanta informação corremos
o risco de ficarmos cada vez pior informados. Não é só a quantidade de informação
que dificulta o processo de compreender o que realmente interessa. É preciso saber
distinguir o relevante do irrelevante, a informação fiável da enviesada, o pertinente do
inadequado. Isto implica localizar fontes de informação fiáveis, avaliá-las, selecionar a
informação relevante com base numa avaliação crítica da informação e das
necessidade de informação, relacionar a informação proveniente de várias fontes,
extraindo o significado e eventualmente criando nova informação.
Os livros competem hoje em dia, não só com os meios de comunicação
tradicionais como os jornais, a rádio ou a televisão, mas sobretudo com os conteúdos
que são disponibilizados através da Internet nos computadores e cada vez mais nos
dispositivos móveis. Neste contexto é importante preparar os estudantes para lidarem
com esta nova realidade, o que significa que os professores também deverão estar
preparados para os apoiar nesse processo.

1.2 Literacia Informacional e Mediática
A literacia informacional e mediática é um construto relativamente recente que
resulta da fusão da literacia da informação e da literacia dos media. A união destes
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dois campos num construto único que reúne um conjunto de competências
necessárias para participar na sociedade atual, deve-se essencialmente a uma
estratégia de ação da UNESCO que visa dotar as pessoas de skills e capacidades
críticas para a receção, avaliação e uso da informação e dos media na sua vida
pessoal e profissional (UNESCO, 2011).
A reunião de especialistas (Expert Group) realizada em Paris entre 16 e 18 de
junho de 2008, destinava-se a promover as componentes da literacia informacional e
mediática na formação de professores (UNESCO, 2008) e foi o embrião do documento
Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (Wilson, Grizzle, Tuazon,
Akyempong, & Cheung, 2011) onde é definido o currículo de literacia informacional e
mediática para os professores.
Após este evento a UNESCO esteve envolvida na promoção de outros eventos e
documentos onde surge a expressão Media and Information Literacy (e.g. Fez
Declaration on Media and Information Literacy, 2011; UNESCO, 2009a, 2009b, 2011,
2012). Media and Information Literacy Curriculum for Teachers é um documento
importante para o prosseguimento dos objetivos definidos na Declaração de Grünwald
(Grünwald Declaration, 1982), na Declaração de Alexandria (Garner, 2006) e na
Agenda de Paris (Paris Agenda, 2007), todos relacionados com a literacia da
informação e dos media. Esta estratégia da UNESCO continua a refletir-se em
documentos relevantes publicados posteriormente (e.g. Expert Meeting, 2011;
UNESCO, 2013a, 2013b). Estes documentos fornecem instrumentos para a
implementação e avaliação de programas educativos de literacia informacional e
mediática que podem ser usados em todo o mundo.

1.2.1 A Literacia Informacional e Mediática em Portugal
O Livro Verde Para a Sociedade da Informação em Portugal (1997) lança as
bases para a criação de infraestrutura tecnológica que prevê, entre outros, a
introdução de computadores e da Internet nas escolas, generalizando e melhorando
os resultados alcançados com o Projeto Minerva que vigorou entre 1885 e 1994.
O Plano Tecnológico da Educação aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 137/2007 de 18 de Setembro foi essencial para o apetrechamento de
todas as escolas do 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário com computadores e uma
infraestrutura de rede de qualidade. O apetrechamento tecnológico das escolas é
condição necessária, mas não suficiente, para o desenvolvimento da literacia
informacional e mediática.
O Programa Rede de Bibliotecas Escolares lançado em 1996 pelos Ministérios da
Educação e da Cultura tem vindo a desempenhar gradualmente um papel importante
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no domínio da literacia da informação e dos media, apesar do longo caminho que
ainda falta percorrer.
A Recomendação para a Literacia Mediática, do Conselho Nacional de Educação
(Recomendação n.º 6/2011), sendo um documento importante e estruturante no que
se refere à literacia informacional e mediática em Portugal, consideramos que enferma
de uma tónica excessiva na literacia mediática, em detrimento da literacia
informacional, que vai muito além da expressão adotada.
Apesar de a literacia informacional e a literacia mediática se terem desenvolvido a
partir de perspetivas e de campos distintos do saber, consideramos que elas são
complementares e como tal deveriam ser tratadas em conjunto como um construto
único tal como tem sido preconizado pelos documentos da UNESCO. No entanto, não
se pense que com a simples adoção do termo media and information literacy (ou
literacia informacional e mediática, em Português) se concluiu o processo de
unificação da literacia informacional com a literacia mediática.
Os investigadores e os profissionais que se dedicam à literacia informacional e
mediática continuam mais comprometidos com a abordagem da literacia mediática ou
com a literacia informacional, continuando isso bem patente nos discursos nas práticas
e nas citações usadas. Consideramos que a verdadeira unificação num construto
único de literacia informacional e mediática irá enriquecer as abordagens teóricas e as
práticas educativas.

1.3 O Projeto LIMA Digital
Dominar as tecnologias digitais e ser letrado em media e informação é
fundamental para ensinar e para aprender num mundo rico em meios de comunicação
e informação digital. No entanto, vários estudos mostram que os estudantes do ensino
superior têm muita dificuldade em lidar com a informação e em descodificar a
linguagem dos media, incorrendo muitas vezes no plágio. Como preparar os
professores para lidarem com esta realidade? Como dotar os professores dos meios
que lhes permitam apoiar os alunos no desenvolvimento das suas competências
digitais e de literacia informacional e mediática? O projeto LIMA Digital tenta responder
a estas questões partindo de ações de formação para professores que promovem
projetos colaborativos entre professores de natureza interdisciplinar. LIMA é um
acrónimo de Literacia Informacional e Mediática, “Aplicada”, remetendo a palavra
“aplicada” para importância das ações e dos contextos. O projeto prevê o trabalho com
professores e alunos de todos os níveis de ensino não superior.
O projeto LIMA Digital procura envolver os professores bibliotecários, os
professores das várias disciplinas do currículo, a começar pelas ciências, e as
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direções das escolas. Pretende-se assim criar uma dinâmica de escola em torno do
que se pretende venha a ser um projeto da própria escola em torno da literacia
informacional e mediática. Esta abordagem também nos permite estudar a importância
do apoio da liderança no desenvolvimento do projeto de cada escola.

1.3.1 Projeto piloto: testar o modelo de formação
Para testar o modelo de formação de professores a utilizar no projeto decidimos
começar com duas ações de formação na modalidade de estágio.
Num dos estágios participaram cinco professores do grupo 520 (Biologia e
Geologia) e no outro estágio participaram cinco professores bibliotecários. As duas
ações de formação estavam relacionadas entre si e previam a realização de sessões
de trabalho conjuntas de modo a promover a colaboração entre os professores
bibliotecários e os professores do grupo 520.
A formação incidiu no método Information Seek Process (Kuhlthau, 2004) e no
Guided Inquiry (Kuhlthau, Maniotes, Caspari, 2007, 2012), para além da utilização das
tecnologias digitais. Estava previsto que os professores tivessem o primeiro contacto
com o Guided Inquiry através da elaboração de um trabalho de pesquisa, de modo
semelhante ao que se espera que os alunos façam. Com base nesta experiência os
professores iriam então planear e levar a cabo a sua intervenção com os seus alunos
nas suas escolas.

1.3.2 Oficinas de formação
Com base nos resultados do projeto piloto foram criadas duas oficinas de
formação (formação tipo A), uma para professores bibliotecários e outra para
professores de ciências de qualquer nível de ensino não superior. Os dados recolhidos
na formação e na intervenção permitirão avaliar o impacto nas práticas dos
professores e nas aprendizagens dos alunos.
Haverá ainda uma terceira oficina de formação (formação tipo B) sobre o
planeamento de uma unidade de ensino/aprendizagem, incluindo a organização de
materiais didáticos e sequências de ensino/aprendizagem. Esta oficina será
frequentada por professores que também frequentarão a oficina para professores de
ciências e por professores que não frequentarão essa formação. Deste modo
podemos avaliar o impacto de cada oficina de formação de modo isolado e quando
combinadas.
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1.3.3 Projeto de formação
A escola que reunir melhores condições para a continuidade do projeto será
convidada para desenvolver um projeto de formação em torno das tecnologias digitais
e da literacia informacional e mediática.
Neste projeto de formação poderão participar entre 7 e 15 professores de
qualquer área disciplinar de modo que esses professores possam promover a
realização de projetos interdisciplinares com os alunos das turmas com que trabalham.

1.3.4 O papel da direção da escola
Para conhecer a forma como as direções das escolas encaram a literacia
informacional e mediática e a importância que dão às tecnologias digitais foram
solicitadas entrevistas aos Diretores das escolas participantes, seguido de um pedido
para participarem num inquérito por questionário.
2. MÉTODOS
Este estudo é baseado em métodos mistos e destina-se a criar, aplicar e avaliar
um programa educativo de literacia informacional e mediática com base no modelo
Information Seek Process (Kuhlthau, 2004) e no Guided Inquiry (Khulthau, Maniotes,
Caspari, 2007, 2012).
O design da investigação compreende várias fases que serão desenvolvidas ao
longo do tempo. As fases são (1) conceção das ações de formação e da intervenção
com base na revisão da literatura; (2) testar o modelo de formação e de intervenção
em pequena escala; (3) usar os dados da investigação para redesenhar as ações de
formação e a intervenção, incluindo procedimentos e materiais de apoio; (4) validar
modelo de formação e de intervenção e os instrumentos de recolha de dados; (5)
estudo quase experimental.

2.1 Design de Investigação
2.1.1 Fase 1: conceção da formação e da intervenção iniciais
Na fase 1, utilizámos a metodologia do Guided Inquiry e os seus instrumentos
para a conceção das ações de formação de professores e para a intervenção destes
professores com os alunos nas suas escolas. Assim, os professores começaram por
experimentar o Guided Inquiry numa situação análoga à dos alunos.
O diário de pesquisa (inquiry journal) é um instrumento importante do Guided
Inquiry que inspirou a criação de um instrumento com uma finalidade idêntica para ser
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usado pelos professores, na formação e na intervenção que designámos por Diário do
Professor.

2.1.2 Fase 2: teste da formação e da intervenção iniciais
A formação começou com a partilha das práticas dos professores relativamente à
utilização das tecnologias digitais e à realização de trabalhos de pesquisa pelos
alunos. Esta partilha serviu para identificar os problemas e para perceber a
semelhança entre os problemas percebidos pelos vários professores. No final da
formação houve uma nova partilha acerca do que foi a formação e do que pensam do
projeto, incluindo os problemas que surgiram, como foram resolvidos e quais as
potencialidades do Guided Inquiry.
Foram ainda recolhidos dados dos documentos produzidos ao longo da formação
pelos professores e pelos alunos na intervenção (e.g. produtos e diário de pesquisa).

2.1.3 Fase 3: melhoria do modelo de formação e intervenção
As principais alterações em relação às formações piloto foram as seguintes: a)
maior separação entre a experimentação do Guided Inquiry e o plano de intervenção;
b) a intervenção começa só depois do término da formação, eventualmente com o
acompanhamento de uma segunda formação, permitindo assim uma maior
consolidação dos conhecimentos sobre o método e um planeamento mais cuidado; e
c)

simplificação

dos

instrumentos

de

trabalho

do

professor

e

do

aluno,

designadamente através da construção de modelos de documentos que facilitem o
preenchimento e a monitorização do trabalho.
Os dados recolhidos na formação e na intervenção com alunos permitirão avaliar
o impacto nas práticas dos professores e nas aprendizagens dos alunos.

2.1.4 Fase 4: validação de instrumentos
Nesta fase será validado um questionário para avaliar a literacia informacional e
mediática dos alunos, e outro para avaliar a literacia informacional e mediática dos
professores. Estes questionários serão usados na fase 5 como pré-teste e pós-teste.
A literacia informacional e mediática e as competências em tecnologias digitais de
alunos e de professores serão avaliadas através dos produtos criados ao longo do
processo. Serão ainda avaliadas nesta fase as rubricas que servirão de base para a
avaliação de produtos e processos.
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2.1.5 Fase 5: estudo quase experimental
Para o estudo quase experimental serão criados três grupos experimentais O1, O2,
O3, e um grupo de controlo O0. Cada grupo é constituído por um professor e quatro
turmas de ciências do mesmo ano com caraterísticas idênticas.
Os professores do grupo de controlo não participam em nenhuma formação e os
alunos não participam em nenhuma intervenção no âmbito do projeto LIMA Digital. O
professor do grupo O1 participou numa formação do tipo A, o professor do grupo O2
participou numa formação do tipo B e o professor do grupo O3 participou em duas
formações (A e B).
A intervenção reflete a formação frequentada por cada um dos professores. A fim
de minimizar o efeito das caraterísticas de cada professor procurar-se-á obter várias
instâncias dos grupos experimentais.
Considerando que se pretende avaliar o impacto do projeto nos resultados
escolares dos alunos, os estudantes de todos os grupos irão realizar testes de
avaliação de conhecimentos iguais.
3. RESULTADOS
Os dois estágios de formação iniciais já terminaram, estando ainda a decorrer a
análise dos dados.
Os resultados preliminares mostram que os professores gostaram de participar na
formação e consideram que este projeto tem muitas potencialidades, apesar de
sentirem muitas dificuldades de implementação. As principais dificuldades identificadas
foram as seguintes: a) complexidade do método; b) programas extensos, falta de
tempo, e pressão das metas; c) insegurança relativamente à aplicação do Guided
Inquiry com os alunos; d) pouca experiência na utilização de metodologias projetuais e
de uma abordagem construtivista em geral.
As três primeiras dificuldades foram identificadas e explicitadas pelos formandos e
pelo formador. A última dificuldade foi identificada pelo formador, estando implícita no
discurso de alguns formandos. Os formandos referiram que por vezes sentiram
alguma confusão de papéis entre o que deveriam fazer relacionado com a
experimentação do método e o seu trabalho de reflexão e planeamento do trabalho
com os alunos.
As principais alterações em relação às formações piloto foram as seguintes: a)
maior separação entre a experimentação do Guided Inquiry e o plano de intervenção;
b) a intervenção começa só depois do término da formação, eventualmente com o
acompanhamento de uma segunda formação, permitindo assim uma maior
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consolidação dos conhecimentos sobre o método e um planeamento mais cuidado; e
c)

simplificação

dos

instrumentos

de

trabalho

do

professor

e

do

aluno,

designadamente através da construção de modelos de documentos que facilitem o
preenchimento e a monitorização do trabalho.
Ainda durante a formação piloto houve a necessidade de criar um modelo de um
diário de pesquisa que foi sendo melhorado durante a formação e após o seu término,
tentando deste modo responder às solicitações dos professores e às dificuldades
manifestadas pelos alunos.
Para criar o modelo do diário de pesquisa optou-se pela ferramenta “Documentos
do Google”. O modelo criado foi replicado, tendo sido cada cópia partilhada pelo
professor com um aluno. Esta partilha através da ferramenta Google Drive permitiu
acompanhar a evolução do trabalho realizado pelos alunos.
Espera-se que ao longo do tempo haja um envolvimento cada vez maior dos
professores e das escolas no projeto, o que poderá facilitar a sua implementação, o
que dependerá dos resultados que vão sendo alcançados ao longo do tempo.
Os professores referiram ainda uma forte resistência por parte de muitos alunos
que diziam que fazer o trabalho desta forma dava muito trabalho. Discutindo esta
questão ficámos com a ideia de que as práticas de plágio são muito frequentes e que
muitas vezes os professores não atuarão com o rigor que se impõe nestas situações.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados preliminares indicam que a formação de professores parece ser
uma forma adequada de iniciar um programa educativo de literacia informacional e
mediática, os professores perceberam as potencialidades do Guided Inquiry e ficaram
com vontade de o aplicar, no entanto sentiram que precisam de continuar a formação
para melhorar métodos, técnicas e procedimentos, bem como para partilharem
problemas e procurarem soluções em conjunto.
Foi criada um novo formação na modalidade de estágio precisamente para
cumprir estes objetivos. O modelo de trabalho colaborativo foi muito apreciado pelos
professores, bem como o método usado na formação, aprendendo primeiro o método
através da experimentação e só depois, partindo desta experiência, criar um plano
para aplicar em seguida.
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Resumo:

O ensino de Programação de Computadores intensificou-se
por todo o mundo e tornou-se um fenômeno social, que ainda
carece de estudos na área educacional. Este trabalho é o
resultado de uma pesquisa feita em escolas do Estado do Rio
de Janeiro (Brasil), que procura apresentar a perspectiva de
alunos do Ensino Médio sobre a importância da Programação
para o seu futuro. Os resultados demonstram uma grande
preocupação com a empregabilidade, exaltada pelo atual
sistema
globalizado
e
mercantilista.
O
aspecto
potencializador do raciocínio lógico-formal e a concentração
foram também, percebidos pelos estudantes como vantagem
deste tipo de ensino. O estudo também demonstra que ainda
não há uma compreensão mais complexa da tecnologia e
suas relações sociais, prevalecendo o conceito pragmático
da aprendizagem tecnológica.

Palavras-chave:

Ensino de Programação, Ensino Tecnológico, Ensino Médio.

Abstract:

The teaching of Computer Programming has intensified
throughout the world in recent years. It became a social
phenomenon that have requested to further studies in
education. This work is the result of a survey in schools
of Rio de Janeiro State (Brazil) that seeks to present the
perspective of high school students on the importance of
Programming for their future. The results demonstrated
a great concern with employability, exalted by the
current globalized and mercantilist system. The
potentiating aspect of formal-logical reasoning and
concentration were also perceived by students as
advantage of this type of education. The study also
shows that there is not a more complex understanding of
technology and its social relations, existing a pragmatic
concept of technological learning.

Keywords:

Programming Education, Technology Education, High School.
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1. INTRODUÇÃO
A sociedade cada vez mais conectada e dependente da tecnologia traz novas
expectativas e também, novos desafios para o futuro da humanidade. São inúmeras
situações em que nos valemos do auxílio de aparatos tecnológicos para a realização
de alguma tarefa. Mais ainda, parece que se transformaram em verdadeiras extensões
corporais e são hoje um critério de inclusão ou exclusão social. Entre grupos de jovens
e adolescentes, esta relação construída sem o devido e adequado suporte familiar e
educacional, pode gerar comportamentos de afastamento social, além de distúrbios
psíquicos e emocionais (Kultgen, 2015; Lanzi, Vechiato, Ferreira, Vidotti & Silva, 2012;
Ribeiro, Leite & Souza, 2009). De fato, é preciso reconhecer que é comum fechar os
olhos para as consequências inesperadas do desenvolvimento tecnológico, e ao
assumirmos esta postura pragmática, esquecemos todas as relações históricas,
sociais, políticas, econômicas, éticas e ambientais, envolvidas nesta construção de
Homem e de mundo. Não se trata de compartimentar a área de tecnologia entre dois
grupos, tecnófobos (anti) ou tecnófilos (pró), mas de reconhecer que existem muitos
desafios a serem enfrentados e superados para que haja uma democratização do
conhecimento tecnológico e uma participação ativa de todas as esferas sociais nas
tomadas de decisão (Cutcliffe, 2003; Bensaude-Vincent, 2013).
Desde o final do Século XX, as preocupações em preparar os chamados "Nativos
Digitais" (Prensky, 2001) se intensificou no discurso das grandes organizações
mundiais (Comissão Europeia, 1995; Declaração de Lima, 2001; Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO], 2005). Isto tem
provocado uma busca por estratégias educacionais capazes de atender as exigências
cognitivas, valorativas e atitudinais características de uma cultura digital, chamada de
Cibercultura. Imbuído neste cenário, o presente trabalho procura contribuir para o
entendimento das percepções que alunos do Ensino Médio brasileiro possuem sobre a
aprendizagem de Programação de Computadores [PC]. Esta disciplina foi implantada
no currículo escolar pelo governo de vários países, como Estados Unidos, Inglaterra e
Austrália, incluindo projetos colaborativos para o ensino básico entre o setor público e
privado em Portugal (Boaventura, 2014).
Então, diante deste fenômeno social, procuramos responder a seguinte pergunta:
- Quais as percepções que os alunos do Ensino Médio possuem sobre o ensino de
PC e sua importância para viver na sociedade do Século XXI?
Nas próximas seções relatamos a metodologia de pesquisa utilizada e
posteriormente, fazemos uma análise dos dados coletados.
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2. METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada no ano de 2015, na Região Serrana do Estado do Rio de
Janeiro. Foram escolhidas 2 escolas privadas, nas quais existe a disciplina
Programação de Computadores, em turmas do Ensino Médio (regular), formadas por
jovens e adolescentes na faixa etária entre 15 e 18 anos.
As abordagens qualitativas aplicadas no interior da sala de aula, cada vez mais,
"ganham força" na investigação do processo de ensino-aprendizagem, pois
apresentam um conjunto heterogêneo de métodos e análises mais próximos do
cotidiano dos alunos (André, 2001, p. 54).
O caminho percorrido pode ser dividido em três fases distintas:
- Na primeira fase definiu-se as categorias e as perguntas que as compõem;
- A segunda fase implicou a aplicação do questionário, formatado para recolher
os dados nas escolas escolhidas;
- A terceira fase concentrou-se na análise de conteúdo das respostas.
Em baixo é apresentada a categorização, definida para a pesquisa, na Tabela 1.
Categorias - Questões do Questionário

1.

Perfil

do

Programador



Você quer ser programador?



Um programador precisa ser...



Você gosta somente de usar os recursos tecnológicos ou
tem curiosidade de saber como funcionam?

2. Objetivo de



Aprender: Desenvolver sua capacidade de raciocínio.



Trabalhar: Conseguir boas colocações no mercado de

Programar

trabalho.


Diversão: Descobrir novas técnicas brincando.



Resolver problemas sociais atuais de saúde, educação,
economia, etc.

3. Aplicação da
Programação



Ganhar dinheiro e ou abrir sua própria empresa.



Criar uma nova tecnologia capaz de influenciar o futuro.



O que você percebe que melhorou na sua aprendizagem
após começar a programar?

4. Programação



e Educação

Qual a importância que você percebe em aprender a
programar para viver na Sociedade do Século XXI?



Quais dificuldades você poderia relatar como problemas
para aprender a programar?

Tabela 4 - Categorização para análise da pesquisa

644

Houve uma preocupação com a linguagem usada e com a inserção de instruções
claras para o preenchimento do questionário, que foi composto por perguntas abertas
e fechadas. Ao fazer a análise das respostas procurou-se não se restringir a descrevelas, mas também, inferir interpretações sobre todo o discurso dos estudantes,
estabelecendo padrões de regularidade e especificidade. Segundo Bardin (1994), esta
forma de análise " (...) é uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a
inferência. Enquanto esforços de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre dois
pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade" (p. 9).

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
O questionário foi distribuído, de forma presencial, pelos pesquisadores, que
antes de sua aplicação, explicaram as intenções da pesquisa e tiraram dúvidas dos
estudantes. O total de participantes foi de 45 alunos, dentre estes, 96% consideram
importante aprender Programação de Computadores. A análise dividida por cada
categoria está descrita a seguir.

3.1

Categoria 1: Perfil do Programador
Os estudantes que pretendem seguir a carreira de programador equivalem a 60%

dos participantes. Os outros 40% não se identificam com este perfil profissional. E
como seria o perfil deste profissional na visão dos alunos? A maioria dos alunos tem
uma percepção de que os programadores são pessoas curiosas, estudiosas e
inovadoras (81%). Percebe-se que os estudantes atribuem ao programador uma
característica de pessoa esforçada, que além de buscar o conhecimento, procura usálo na prática, criando novas soluções para o mundo. A resposta se diferenciou do
senso-comum, que geralmente atribui a característica de "gênios isolados" (nerds) aos
programadores, somente 4% dos estudantes consideram programadores pessoas
solitárias. A pergunta que aborda o aspecto da curiosidade dos alunos teve uma
confirmação deste perfil traçado por eles, pois 71% gostam de usar e de saber como
funcionam as tecnologias que usam no seu dia a dia.

3.2

Categoria 2: Objetivo de Programar
O trabalho é um dos principais motivos para o aprendizado de programação, na

opinião de 39% dos alunos (aprender 36% e diversão 22%). Este objetivo pode ser
explicado por dois fatores: o ensino médio tem como uma de suas finalidades
principais a preparação de jovens para o mercado de trabalho, segundo o artigo 35 da
Lei n.º 9.394 (1996), que orienta a flexibilização da aprendizagem para as
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exigências trabalhistas. O outro fator traz um modelo de Ensino Médio alimentado
pela globalização e pelo mercantilismo, que direciona a formação educacional
somente para a empregabilidade (Friedman, 2014). Isto se configura num
reducionismo do objetivo da educação tecnológica, pois exalta mais o consumismo, o
individualismo e a competitividade, ao invés de priorizar a preparação de cidadãos
críticos e reflexivos. Cabe ao professor aproveitar a motivação técnica e proporcionar
uma prática inovadora intrínseca, a chamada “sociedade do conhecimento”, onde o
aluno poderá desenvolver todas as dimensões de um cidadão que sabe buscar a
informação, mas também, sabe avaliá-la, confrontá-la com a realidade, acrescentar
novas

perspectivas

e

comunicá-la,

compartilhando-a

com

compromisso

e

responsabilidade (Cuadrado, 2011).

3.3

Categoria 3: Aplicação da Programação
Resolver problemas de cunho social e criar novas tecnologias para o futuro são as

intenções de aplicação de 61% do total de alunos. Quando cruzamos as informações
dos alunos cujo objetivo principal é aprender (36%), constatamos que 50% resolveriam
problemas com este conhecimento tecnológico adquirido. Este resultado é um alerta
aos educadores do Ensino Médio, que necessitam melhorar suas metodologias
didáticas, tornando as aulas mais significativas, através da problematização dos
conteúdos. A educação tecnológica é extremamente rica neste campo, pois é possível
criar várias ferramentas, como simuladores e jogos, por exemplo. Reforçando a
importância da questão, observamos que do total de alunos que trabalharia na área de
Programação de Computadores, apenas 31% o fariam com a única finalidade de
ganhar dinheiro. Percebe-se então, que as competências adquiridas durante o
processo de ensino-aprendizagem desta disciplina conseguem imprimir um sentido
mais colaborativo e estimular uma participação social ativa. Contudo, é extremamente
necessário unir formação técnica com conscientização social durante as aulas (Silva,
Nascimento Filho & Franco, 2015). Assim, pode-se agregar maior sentido e significado
para os alunos e permitir que o professor explore toda a interdisciplinaridade e
transversalidade que este tipo de ensino proporciona.

3.4

Categoria 4: Programação e Educação
O aprendizado da PC, na percepção dos alunos, é fácil, pois 31% confirmaram

que não possuem nenhuma dificuldade de entender este tipo de conhecimento. Uma
explicação para este resultado seria a melhoria de muitas interfaces gráficas de
softwares que ensinam a programar e buscam um entendimento intuitivo dos
conceitos de Programação (Lessa, Richit, Pasa, & Tomkelski, 2014; Resnick et al.,
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2009). Além do fato desses estudantes já nascerem imersos numa cultura digital e
extremamente tecnológica. Poucos apontaram deficiências na prática pedagógica.
Apenas 12% entendem que a responsabilidade do seu aprendizado depende muito
mais do seu esforço próprio, do que de fatores externos e, por isso, apontam que a
falta de tempo, a falta de dedicação e a quantidade mínima de aula são fatores
prejudiciais ao seu desenvolvimento pessoal.
Um dado interessante e contraditório ao senso-comum é o fato de não apontarem
como maiores dificuldades, a Matemática (9%) nem a quantidade de comandos (9%).
Na pergunta sobre qual a importância de entender PC para viver no Século XXI,
houve uma constatação de que eles pensam muito na questão do trabalho (14%).
Além disto, 67% levantaram a necessidade de falar outras línguas para entender as
novas tecnologias, demonstrando assim, uma consciência de globalização do mercado
de trabalho. Também, revela que eles sabem que precisam entender outros idiomas
para interpretarem comandos e instruções de programas. Existe ainda, uma noção de
imediatismo (19%), referente ao conhecimento que julgam precisar, pois alegam que a
sociedade atual já mudou e necessitam estar capacitados adequadamente para
vivenciá-la, uma minoria aponta que este tipo de formação só será útil para o futuro
(10%). Entre aqueles que afirmaram que precisam se manter atualizados, ressaltaram
a Programação e a Robótica como integrantes deste processo de atualização, pois
alguns descreveram que este conhecimento facilitou o entendimento de outras
tecnologias. Dos alunos que participaram da pesquisa, 29% deles afirmou a
importância deste ensino, mas não souberam descrever o "porquê" da Programação
ser um fator de importância para o futuro.
Quanto a autocrítica sobre sua própria aprendizagem após a inclusão da disciplina
de Programação, apenas (7%) não souberam identificar quais habilidades ou de que
forma ela está contribuindo na sua experiência acadêmica. A maioria (53%) apontou
que houve uma percepção de melhoria no raciocínio-lógico, quando estimulados a
resolver problemas de Matemática, Física e Química. O pensamento rápido (12%) e o
aumento na atenção (7%) também são percebidos pelos estudantes como
consequências positivas do ensino de Programação. Estes dados vão de encontro
com muitos estudos experimentais sobre processos de aprendizagens caucados na
resolução de problemas, que constatam um aumento na capacidade de raciocínio e na
concentração dos alunos (Bastos, Adamatti & Carvalho, 2015). Podemos dizer que "a
programação oferece-lhe oportunidades para refletir sobre o seu próprio pensamento e
até mesmo a pensar sobre o próprio pensamento [tradução própria] " (Resnick et al.,
2009, p. 3).
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Neste bloco, como eram questões abertas, livres para que o participante pudesse
expressar suas opiniões, 1/4 dos alunos, deixou uma ou outra em branco. Observa-se
uma dificuldade da nova geração, em estruturar, de forma clara e objetiva, o que
pensam e o que sentem (Kultgen, 2015). Diante deste cenário, é preciso afirmar que o
ensino tecnológico precisa avançar para além da técnica.
4. CONCLUSÃO

O ensino de Programação tem sido aclamado, por muitas organizações e
governos, como uma das competências fundamentais para se viver no Século XXI. A
pesquisa realizada procurou, através de análise dos discursos de alunos do Ensino
Médio, identificar quais são as percepções destes estudantes sobre esta modalidade
de ensino.
A visão do perfil profissional sofreu modificações em relação a gerações
anteriores, pois o programador não é mais visto como um ser solitário e desprovido de
vida social. A preocupação de jovens e adolescentes é muito focada na questão do
trabalho futuro, o que aumenta o reconhecimento da maioria por este tipo de ensino
tecnológico.
Há uma conscientização, apontada pelo estudo em questão, de que este
conhecimento deve ser usado para a solução de problemas e para a criação de novas
soluções, realçando o abandono ao modelo tradicional-conteudista, isto é, se a
tecnologia de aprendizagem é nova, a pedagogia precisa ser também, ela nova.
Outro ponto crucial e preocupante extraído da pesquisa, se refere à expectativa
dos estudantes de que a tecnologia pode ser a solução para todos os problemas
sociais do mundo, confiam demasiadamente na equação positivista que diz: quanto
mais tecnologia, maior será a qualidade de vida da humanidade. Ora sabemos que a
ciência e a tecnologia podem e devem contribuir na solução de muitos problemas
atuais, mas também, é necessário reconhecer que como qualquer outra construção
social, falíveis e orientadas, também, geram novos problemas.
Para além das percepções sociais, os estudantes relataram as consequências
inteligíveis que o ensino da Programação provoca na sua aprendizagem, como o
aumento do raciocínio lógico e da concentração nos estudos.
Assim, uma das formas de melhorar as possibilidades e potencialidades deste tipo
de ensino é fornecer uma formação mais integral da tecnologia, que demonstre as
benesses, mas também, forme cidadãos críticos e reflexivos, que entendam os riscos
tangíveis e intangíveis, os interesses políticos e econômicos e as demais implicações
que envolvem o desenvolvimento tecnológico.
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Resumo:

A presente investigação foi realizada no âmbito do Mestrado
em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.ºCiclo do Ensino
Básico. O estudo foi concretizado numa turma do 1.º ano de
escolaridade do 1.º CEB (27 alunos), na Escola EB1 Quinta
da Granja, onde se realizou a Prática de Ensino
Supervisionada. O objetivo da investigação pretendeu
averiguar quais os potenciais contributos da utilização
complementar de um recurso em formato digital, com a
utilização de um recurso em formato papel, para melhorar a
motivação e o envolvimento dos alunos na promoção de mais
e melhores aprendizagens. A questão de investigação que
norteou a intervenção prática foi a seguinte: «Em que medida
a utilização dos RED - Recursos Educativos Digitais – poderá
melhorar o processo de ensino e aprendizagem?». Partindo
desta questão, os objetivos formulados foram: promover a
utilização das TIC em contexto educativo; enquadrar a
utilização dos RED no processo de ensino e de
aprendizagem; investigar quais as potencialidades do RED
na
promoção
de
aprendizagens
mais
significativas;
implementar a diversificação de recursos educativos em
contexto de sala de aula: formato papel (manual escolar) e
formato digital (RED). Relativamente ao tipo de investigação,
optou-se por uma metodologia de natureza qualitativa que
recaiu numa investigação-ação. Como técnicas de recolha de
dados foram utilizadas as notas de campo, a observação
participante, a entrevista semiestruturada, o inquérito por
questionário e os registos fotográficos. Os resultados
obtidos, após a análise e tratamento dos dados, permitiram
concluir que ao utilizar este RED os alunos demonstraram ter
adquirido aprendizagens mais significativas, pelo facto de se
terem potenciado níveis de maior interesse, empenho,
motivação, envolvimento e espírito de iniciativa, no decorrer
das atividades propostas.

Palavras-chave:

Tecnologias de Informação e Comunicação, Recursos Educativos
Digitais, 1.º
Ciclo do Ensino Básico, Prática de Ensino Supervisionada.

Abstract:

This research was conducted as part of the Master in Preschool
Education and Basic Education. The study was accomplished in a class
of the 1st grade of the 1st CEB (27 students), at the EB1 Quinta da
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Granja, where the Supervised Teaching Practice was done. The goal of
the research aimed to find out what the potential contributions that the
complementary use of a resource in digital format with the use of a
resource on paper, can improve the motivation and involvement of
students in promoting more and better learning. The research question
that guided the practical intervention was as follows: "To what extent
the use of RED - Digital Educational Resources - can improve teaching
and learning?”. Starting from this question, formulated objectives were
to promote the use of ICT in educational contexts; Frame the use of
RED in the process of teaching and learning; Investigate what the
potential of the RED in promoting more meaningful learning; Implement
the diversification of educational resources in the context of the
classroom: paper size (textbook) and digital format (RED). Regarding
the type of research, we opted for a qualitative methodology that fell a
research-action. As data collection techniques were used field notes,
participant observation, semi-structured interview, questionnaire survey
and photographic records. The results obtained after the analysis and
processing of the data showed that when using this RED students
demonstrate they have acquired more meaningful learning, the fact that
they have enhanced levels of greater interest, commitment, motivation,
commitment and initiative in the course of activities proposals.
Keywords:

Information and Communication Technologies, Digital Educational
Resources, Basic Education, Supervised Teaching Practice.

1. INTRODUÇÃO
A sociedade atual tem vindo a recorrer, cada vez mais, a uma panóplia de
recursos digitais para as mais diferentes áreas e serviços. O recurso a estas
ferramentas tem sido realizado no sentido de aperfeiçoar procedimentos e, em suma,
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Quer isto dizer, que se tem vindo a tornar
fundamental o acesso e a aquisição respetiva de competências digitais que permitam
uma natural inclusão social. Neste sentido, a escola deve promover espaços e
estratégias que propiciem a utilização de recursos digitais. Atualmente existem novos
meios e recursos digitais que auxiliam na organização das aprendizagens, tornando-as
mais flexíveis, no que diz respeito à promoção de atividades que levem à geração de
diferentes formas de promover o processo de ensino e de aprendizagem. Pois, como
refere Gil (2014), não nos devemos esquecer que os atuais alunos, entendido como
nativos digitais, possuem uma apetência natural pela utilização das tecnologias.
O Recurso Educativo Digital (RED) que acompanha o manual pode ser associado
a uma caraterística inovadora no que diz respeito à promoção na inclusão de
diferentes metodologias, associadas a novas formas de apresentar, demonstrar e
estruturar as aprendizagens. O RED vem tornar mais flexíveis as orientações contidas
no manual escolar em suporte papel, pelo facto de conter documentos em diferentes
suportes (texto, áudio e animações), que se concretizam numa apresentação
multimédia.
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Ao integrar os RED nas atividades é introduzida, também, uma componente mais
lúdica. Neste sentido, a utilização do RED deve ser encarada como um instrumento
dinâmico e flexível. Essa flexibilidade é notória na medida em que se podem conjugar
os múltiplos conteúdos do manual com diversas funcionalidades interativas, criadas
para apoiar o ensino e a aprendizagem no contexto de sala de aula.
O presente artigo encontra-se estruturado em secções. Será apresentado um
breve enquadramento teórico sobre a importância da utilização das TIC em contexto
educativo, seguidamente será apresentado o conceito de RED, os respetivos atributos
qualitativos e a sua importância no processo de ensino e de aprendizagem. Na terceira
secção será apresentada a questão-problema e os objetivos que nortearam a
investigação, bem como as opções metodológicas e instrumentos de investigação que
se consideraram adequados. A quarta secção é dedicada ao tratamento e análise dos
dados, dos dados recolhidos dos questionários aplicados aos alunos, das entrevistas
semiestruturadas realizadas aos professores titulares de turma e das opiniões obtidas
no seio das sessões práticas de intervenção, realizadas com o RED «Aula Digital – O
Mundo da Carochinha 1.º ano do 1.º CEB». Por fim, na quinta secção será
apresentada uma reflexão final relacionada com as principais conclusões apuradas.
2. AS TIC NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Atualmente existem meios e recursos que sustentam na organização das
aprendizagens, na eliminação da inflexibilidade no que diz respeito à criação de
diferentes abordagens e formas de implementar e desenvolver atividades. Neste
sentido, as TIC podem ser promotoras de novos contextos que poderão proporcionar
um mais adequado processo de ensino e de aprendizagem.
De acordo Leal (2009), os professores têm oportunidade de criar outros métodos
de organização, contribuindo para a criação de conhecimento e inovação com base na
utilização de recursos digitais. A integração das tecnologias na Escola pode promover
diferentes experiências de aprendizagem, contribuindo para que se possam introduzir
diversas formas de abordagens dos conteúdos contrariando, assim, uma mera
transmissão de conhecimentos. Neste sentido, Amante (2013) sublinha que as TIC
entraram nos mais diversos domínios da atividade humana, fazendo hoje parte
integrante da nossa cultura e, como tal, não podem deixar de ter um papel relevante
na Escola. Valente e Osório (2007) referem ainda, que os mais jovens são atraídos
pelas tecnologias, porém, nem sempre a Escola aproveita esse entusiasmo para as
integrar. Deste modo, é necessário aproveitar, pedagogicamente, a oportunidade de
utilizar as TIC no processo de ensino e de aprendizagem, fazendo-a reverter
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positivamente a favor das aprendizagens dos alunos. Quer isto dizer, que a utilização
das TIC não significa apenas integrar os computadores em atividades curriculares
específicas, mas antes, proporcionar ambientes de aprendizagem estimulantes. Neste
âmbito, o Decreto-lei nº 6/2001 refere alguns Princípios Orientadores do Currículo, que
valorizam a diversidade de metodologias, estratégias e atividades de aprendizagem,
em particular, com um certo destaque associado ao uso das TIC.

2.1

O papel do professor na integração das TIC
Na opinião de Gil (2014), as TIC podem ser consideradas como excelentes

recursos de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que permitem
o acesso a softwares que dispõem de diversos recursos didáticos. Neste contexto, Gil
(2014) refere também, que a utilização destes recursos possui um conjunto de
caraterísticas que podem e devem potenciar processos de inovação. Neste sentido, o
professor deve possuir a preocupação de fomentar o conhecimento nos alunos,
procurando

estratégias

que

motivem

e

respondam

às

suas

necessidades,

desempenhando um papel fundamental na integração das TIC no processo de ensino
e de aprendizagem. Ou seja, com a utilização das TIC pretende-se que se possa
estabelecer uma relação de proximidade entre professores e alunos, onde se possam
introduzir novas abordagens para a realização das atividades.
Para o efeito, a utilização das TIC poderá ser um instrumento impulsionador de
interação entre os professores e alunos, dando resposta a eventuais necessidades
que possam surgir no seio educativo. Para o efeito, Correia (2008) refere que este
processo deve ser muito bem analisado, utilizando o programa, as metas curriculares
e recorrendo a estratégias e materiais de apoio, apropriados ao ano de escolaridade
em questão. Deste modo, o professor terá que adaptar o seu método de ensino
perante os seus alunos, para que vá ao encontro dos requisitos que a «sociedade
digital» lhes irá solicitar.

2.2

Utilização dos RED em contexto educativo
Nos últimos anos, os manuais escolares passaram a integrar, de forma

complementar, um manual em formato digital (CD-ROM). De acordo com Ramos
(2008), um Recurso Educativo Digital (RED) pode ser uma coleção de documentos
com algumas propriedades, tais como: uma finalidade intrinsecamente educativa; que
se enquadrem nas necessidades do sistema educativo português; que tenham
identidade e autonomia; e, que correspondam a padrões de qualidade previamente
definidos.
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Neste sentido, Hylén (2011) vem complementar esta definição, salientando que os
RED podem ser considerados como uma ferramenta digital de grande importância, ao
permitirem que se acelere a diluição das fronteiras entre a aprendizagem formal e
informal. Contudo, a existência de recursos digitais cria novas oportunidades e novos
desafios aos professores para a sua prática letiva. A utilização dos RED pode
contribuir e facilitar o desenvolvimento das abordagens educativas, uma vez que
permitem, por parte dos professores, outras propostas de atividades. De acordo com
Hylén (2011), os RED podem ainda, contribuir para uma oferta diversificada de
recursos de aprendizagem, já que permitem a utilização de materiais educativos
organizados e coerentes com os objetivos e com os conteúdos contidos nos manuais
escolares, uma vez que podem incluir ficheiros de texto, imagens, sons, vídeos em
formato digital. Deste modo, estes instrumentos podem ser agentes potencializadores
de novas e diferentes estratégias de ensino possibilitando, por isso, a inovação das
práticas pedagógicas e um maior envolvimento dos alunos, durante o seu processo de
aprendizagem.
Algumas das ferramentas contidas nos RED possuem uma componente que se
pode assumir como tendo um caráter mais lúdico. No que diz respeito à utilização dos
RED, os alunos aderem facilmente a este tipo de propostas, tendem a apreciar esta
valência, o que vem facilitar o seu envolvimento nas atividades propostas pelo
professor. Para além dos alunos aderirem muito facilmente aos RED, Araújo (2009),
ao referir-se aos educadores/professores, é de opinião que para estes a utilização não
é a mais direta e mais fácil. Uma possível razão para esta afirmação pode estar
relacionada com o facto de estarmos perante dois tipos de cidadãos com
competências digitais muito diferenciadas. Pois, tal como referido por Gil (2014), é
importante ter em consideração a forma como os nativos digitais (alunos) percecionam
e utilizam as TIC comparativamente com os imigrantes digitais (professores).
Por todas estas razões, é importante perceber e refletir sobre as principais
caraterísticas que o RED deve conter e quais as suas potencialidades pedagógicas.
Neste sentido, Paz (2004) refere que um RED adequado para alunos deverá atender a
um conjunto de caraterísticas que incluam: encorajar a imaginação, exploração e
resolução de problemas; refletir e consolidar aquilo que a criança já sabe; conter
caraterísticas audiovisuais como o som, música e voz (contexto e suporte multimédia).
3. OPÇÕES METODOLÓGICAS E DESCRIÇÃO DO ESTUDO
Relativamente ao tipo de investigação, optou-se por uma metodologia de natureza
qualitativa, na qual foi privilegiada uma investigação-ação, que foi implementada no
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decorrer da Prática de Ensino Supervisionada. Nesta recolha de dados houve a
participação direta dos alunos da turma, da Orientadora Cooperante, do «Par
Pedagógico» e dos professores titulares de turma, da Escola EB1 Quinta da Granja de
Castelo Branco. Como técnicas de recolha de dados foram utilizadas as notas de
campo, a observação participante, a entrevista semiestruturada, o inquérito por
questionário e os registos fotográficos. É importante referir que foram aplicados dois
inquéritos aos alunos, devidamente validados pelo método dos juízes (especialistas no
1.º CEB e em TIC): o primeiro foi aplicado numa fase inicial, prévia às sessões de
intervenção, de forma a recolher informações acerca das opiniões e dos
conhecimentos dos alunos, relativamente às TIC; o segundo inquérito foi aplicado
após as sessões de intervenção, no sentido de se recolherem dados relacionados com
a avaliação que os alunos fizeram da utilização do RED.
Com a investigação pretendeu-se averiguar em que medida a utilização
complementar de um recurso em formato digital, com a utilização de um recurso em
formato papel, pode contribuir para melhorar a motivação e o envolvimento dos
alunos, no sentido de promover aprendizagens. A questão de investigação que
norteou a intervenção prática foi a seguinte: «Em que medida a utilização dos RED Recursos Educativos Digitais – poderá melhorar o processo de ensino e
aprendizagem?». Partindo desta questão, os objetivos formulados foram os seguintes:
1. Promover a utilização das TIC em contexto educativo;
2. Enquadrar a utilização dos RED no processo de ensino e de aprendizagem;
3. Investigar quais as potencialidades do RED na promoção de aprendizagens
mais significativas;
4. Implementar a diversificação de recursos educativos em contexto de sala de
aula: formato papel (manual escolar) e formato digital (RED).
4. RESULTADOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO
Como mencionado anteriormente, a presente investigação possuiu um caráter
qualitativo, procurando descrever e compreender a importância dos RED (mais
especificamente o RED «Aula Digital – O Mundo da Carochinha 1.º Ano») no processo
de ensino e de aprendizagem, numa turma constituída por 27 alunos do 1.º Ano, do 1.º
CEB. Neste sentido, para além da descrição dos acontecimentos observados em
contexto sala de aula, pretendeu-se compreender e interpretar a perspetiva de todos
os intervenientes para além dos alunos, nomeadamente do «Par Pedagógico», da
Orientadora Cooperante e dos professores titulares do 1.º CEB.
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Este RED foi utilizado e implementado no decorrer da prática, porém, para efeitos
de investigação, vai incidir em três sessões.
Estas atividades basearam-se na:
- Correção de trabalhos: resolução de exercícios retirados do RED «Aula
Digital. – O Mundo da Carochinha 1.º Ano» e correção dos mesmos com
recurso ao RED.
- Apresentação de novos grafemas: exploração da grafia (grafema manuscrito
e grafema de imprensa) e da forma fónica; exemplos de palavras, relacionadas
com o grafema abordar.
- Realização de jogos interativos: realização de jogos interativos, de forma a
sistematizar os conteúdos abordados;
- Apresentação de atividades: explicação das atividades, recorrendo à projeção
do manual e do livro de fichas.
Para o efeito, a análise e o tratamento dos dados serão apresentados de forma
cronológica, relacionada com a sua efetivação.
Inicialmente, foram solicitadas as autorizações aos Encarregados de Educação,
para a recolha de dados através de registos, questionários e fotografias dos seus
educandos.
Após o tratamento dos dados do questionário inicial, apurou-se que a turma era
constituída por 27 alunos, pertencendo 9 ao género masculino e 18 pertencendo ao
género feminino, com idades compreendidas entre os 6 e 7 anos. Relativamente à
utilização do computador pelos alunos em suas casas, era importante saber se o
possuíam, no sentido de se poder ter a perceção relativamente ao acesso desta
ferramenta. De acordo com os dados recolhidos, todos os alunos referiram que tinham
computador em casa. No que diz respeito à utilização que os alunos fazem do
computador em casa, como se pode verificar no Gráfico 1, esta possui diversas
finalidades, havendo uma distribuição das respostas nos vários itens. A maioria (52%)
assinalou que gostava de utilizar o computador para «Jogar». Em seguida, a
preferência registada foi para «Ver vídeos/filmes» (26%).
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Gráfico 1 - «Se tens computador em casa, qual a
utilização que fazes dele?»

No que diz respeito à utilização do computador na escola, a esmagadora maioria
dos alunos afirma que, no presente ano letivo, já utilizou o computador. O tipo de
atividade mais referenciado diz respeito aos jogos (45%) e a exploração/utilização de
programas educativos foi a segunda opção mais referenciada (42%). Dos resultados
apurados, há uma preponderância de utilização do computador na área disciplinar
Português, como consequência de uma utilização mais extensiva na leitura de textos
(contos/histórias).
No que se refere ao local onde utilizam o computador (os alunos podiam escolher
mais do que uma opção), 60% dos alunos afirma que utiliza o computador em «Casa»
e 19% dos alunos em «Casa de familiares».
Relativamente aos dados obtidos das sessões de intervenção, recolhidos através
das notas de campo, pode-se afirmar que a utilização deste RED envolveu os alunos
de ‘forma voluntária’, ou seja, sem necessidade de haver uma insistência para a
realização das atividades. Em termos de balanço, relativamente à utilização do RED,
pode-se afirmar que este recurso foi bem acolhido pelos alunos e veio facilitar as
novas aprendizagens. Como se pode observar, através de algumas notas de campo,
os exemplos recolhidos demonstram que os alunos apreciaram a inclusão do RED:
(A1): “Tem mais cor e as coisas mexem-se.”
(A4):“As peças tinham cor e as da folha não.”
(A8): “Tem som.”
(A12): “Gostei porque é um jogo.”
(A27): “Gosto mais de fazer no computador. Porque é mais giro.”
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Os alunos referiram, no essencial, três aspetos que convém serem realçados:
sentiram que o RED lhes veio criar condições para melhor poderem aprender um novo
conteúdo; terem visualizado animações dos novos conteúdos, o que para os alunos se
verificou ser muito adequado, por sentirem que se traduz numa ajuda para a
concretização dos conhecimentos; por último, o facto de a estas animações ser
associado som, foi também, entendido como bastante importante e positivo. A
existência de recursos multimédia pode ser referenciada como fundamental e até
decisiva na aproximação do aluno ao recurso digital, por lhes ser dada a noção de
existir uma ‘dinâmica’ e não a apresentação de um recurso ‘estático’.
Relativamente à utilização do RED, em contexto sala de aula, era importante
recolher a opinião dos alunos sobre a utilização desta ferramenta no decorrer das
atividades. Para o efeito, foi realizada a aplicação de um pós-inquérito por
questionário, para averiguar as opiniões dos alunos face à utilização do RED em
contexto sala de aula. Em termos conclusivos, as opiniões dos alunos referentes à
utilização do RED no processo de aprendizagem foram bastante positivas, ao
afirmarem que pretendem continuar a utilizá-lo também nas suas casas e ao referirem
que o preferem comparativamente ao manual escolar (suporte papel), tal como é
possível verificar no gráfico 2:

Gráfico 2 - «Preferência entre a utilização do RED ou
do Manual escolar.»

Estes dados vêm incentivar a utilização do RED de forma mais sistemática, por
razões que se prendem com as valências multimédia e lúdicas que proporcionam um
ambiente mais atrativo e mais motivador para os alunos.
Dos principais resultados obtidos relativamente às entrevistas realizadas à
Orientadora Cooperante e aos professores titulares de turma, pode-se destacar a
importância que atribuem à utilização das TIC no 1.º CEB. De um modo geral, é
possível afirmar que as TIC já fazem parte das rotinas diárias dos professores em
658

contexto sala de aula. Contudo, a utilização das TIC surge como uma estratégia de
abordagem no processo de ensino e de aprendizagem, verificando-se que essa
utilização era feita tendo por base apenas uma abordagem do tipo expositivo.
No que diz respeito à utilização de RED, apesar de os professores afirmarem que
se trata de uma ferramenta que pode ser promotora de ambientes de aprendizagem
mais motivadores, não pareceu existir uma utilização mais extensiva deste recurso. O
facto de não utilizarem estes recursos pode estar diretamente interligada com a falta
de equipamentos informáticos que lhes permitam rentabilizar este recurso e outras
ferramentas digitais. No decorrer da investigação fez-se uma abordagem diferente do
RED, foi explorado em conjunto com os alunos e tinha como objetivo ser encarado
como mais um recurso, com caráter complementar ou não, na promoção de maiores e
melhores aprendizagens.
De um modo geral, os resultados obtidos, após a análise e tratamento dos dados,
permitiram concluir que, ao utilizar este RED, os alunos demonstraram uma maior
entrega na realização das atividades. Potenciando-se, desta forma, níveis de maior
interesse, empenho, motivação, envolvimento e espírito de iniciativa, no decorrer das
atividades propostas pela investigadora.
5. CONCLUSÕES
A existência de variadíssimos recursos digitais, em associação com o fácil acesso
aos mesmos, faz com que desde muito cedo, as crianças tenham um contacto
privilegiado com os recursos digitais. A utilização em espaços não formais destes
recursos digitais é realizada com diferentes objetivos e finalidades. De um modo geral,
estas utilizações são realizadas para proveito próprio, no qual se destaca, de forma
preferencial, um enquadramento lúdico, que gera nos alunos níveis de motivação e
satisfação muito elevados.
Estes dados vêm incentivar a utilização do RED de forma sistemática, por razões
que se prendem com as valências multimédia e lúdicas, que consequentemente
proporcionam um ambiente mais atrativo e motivador para os alunos.
De um modo geral, os resultados obtidos, após a análise e tratamento dos dados,
permitiram concluir que, ao utilizar este RED, os alunos demonstraram uma maior
entrega na realização das atividades. Potenciando-se, desta forma, níveis de maior
interesse, empenho, motivação, envolvimento e espírito de iniciativa, no decorrer das
atividades propostas pela investigadora.
No entanto, para o efeito, o professor deve ter a preocupação de proporcionar aos
alunos, para além de diferentes estratégias e abordagens, uma diversidade de
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recursos que sirvam de apoio à aprendizagem, onde possam coincidir recursos em
papel e recursos digitais. Pois, o que é fundamental é que a escolha de um ou de
outro recurso vá ao encontro das reais necessidades dos alunos e dos contextos onde
se promove o processo de ensino e de aprendizagem, no sentido de se poder tornarse numa mais-valia para todos os intervenientes.
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Resumen:

Nuestro trabajo tiene como objetivo principal ayudar a los
docentes en su labor diaria con alumnos que presentan
Discapacidad Intelectual, facilitándoles la toma de decisiones
oportunas en relación al tratamiento de conceptos
fundamentales: forma, tamaño y color. La utilización de
metodologías y técnicas adecuadas puede facilitar el
desarrollo del aprendizaje significativo en el alumno. En
nuestro estudio se ha llevado a cabo un trabajo vivencial a
través de materiales manipulativos como las tarjetas “Card
Sorting” y los Bloques Lógicos. El posterior análisis y la
representación de las estructuras cognitivas de los alumnos
se realizó a través de la técnica de Redes Asociativas
Pathfinder con el apoyo del software Goluca, que nos
proporciona información relevante sobre la adquisición y
desarrollo de los contenidos trabajados.

Palabras claves:

Software Goluca, Redes Asociativas Pathfinder, Teoría de
los Conceptos Nucleares; Conceptos fundamentales: forma,
tamaño y color, Discapacidad Intelecutal, Bloques Lógicos.

Resumo:

Este trabalho tem como objectivo principal ajudar os
docentes na sua prática diária com os alunos que
apresentam deficiência intelectual, facilitando a tomada de
decisões oportunas em relação ao tratamento de conceitos
fundamentais como forma, tamanho e cor. A utilização de
metodologias e técnicas adequadas pode facilitar o
desenvolvimento da aprendizagem significativa no aluno.
Neste estudo foi desenvolvido um trabalho vivencial através
da utilização de materiais manipulativos como os Blocos
Lógicos e os cartões “Card Sorting”. A posterior análise e
representação das estruturas cognitivas dos alunos realizouse através da técnica de Redes Associativas Pathfinder com
o apoio do software Goluca, que nos proporciona informação
relevante
sobre
o
desenvolvimento
dos
conteúdos
trabalhados.

Palavras-chave:

Software Goluca; Redes Associativas Pathfinder; Teoria dos
Conceitos Nucleares; Conceitos fundamentais: forma,
tamanho e cor; Deficiência intelectual; Blocos lógicos.

Abstract:

This work aims to help teachers in their daily work with
students who have intellectual disabilities, facilitating their
timely decision making regarding the treatment of
fundamental concepts: shape, size and colour. Using the
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right techniques can facilitate the development of students’
meaningful learning. In this study an experiential work has
been conducted through manipulative materials such as Card
Sorting and Logic Blocks. Further analysis and representation
of cognitive structures of students was held by Pathfinder
Associative Networks technique with the support of Goluca
software, which provides relevant information on the
acquisition and development of contents worked.
Keywords:

Software Goluca, Pathfinder Associative Networks, Theory of
Nuclear Concepts; Fundamentals Concepts: share, size and
colour, Intellectual disability, Logic Blocks.

1. NTRODUCCIÓN
El derecho a la igualdad educativa fomenta el respeto a las distintas
características de los diferentes alumnos con los que trabajamos. Por ello, es
necesario llevar a cabo un práctica educativa que desarrolle y fortalezca las
capacidades personales, sociales e intelectuales para la consecución del desarrollo
integral del alumno. En la intervención educativa se debe potenciar el respeto por los
distintos ritmos de aprendizaje, el fomento del aprendizaje significativo y la adaptación
a las peculiaridades de cada alumno. Todo lo anterior se consigue aplicando las
metodologías y técnicas adecuadas a las necesidades de los alumnos, su entorno y su
aprendizaje.
En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, juega un papel muy importante el
desarrollo de la estructura cognitiva y las distintas formas de representación del
conocimiento. Por ello, el proceso de identificar las estrategias de estructuración del
conocimiento cada vez adquiere mayor importancia. La representación de la estructura
cognitiva puede realizarse de manera sencilla y gráfica como puede ser a través de las
Redes Asociativas Pathfinder (RAP), recogidas con el software GOLUCA (Casas,
Luengo y Godinho 2011). Este proceso cobra aún más importancia si lo llevamos a
cabo con un colectivo específico, personas con Discapacidad Intelectual, puesto que
acercará al docente a la estructura cognitiva de los usuarios a través de técnicas de
representación del conocimiento. Todo ello ayudará al docente a tomar decisiones y
adecuar las estrategias aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La representación del conocimiento es un una línea de investigación muy
prometedora en el campo educativo, ya que está muy vinculada con el proceso de
enseñanza-aprendizaje y los aprendizajes funcionales. Es este hecho, la funcionalidad
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del aprendizaje juega un papel muy importante en el colectivo con el que vamos a
trabajar: personas discapacitadas intelectualmente. Las personas en situación de
Discapacidad Intelectual se caracterizan por presentar limitaciones significativas en su
funcionamiento intelectual, en la conducta y en las habilidades adaptativas a nivel
conceptual, social y práctico. Además, podemos nombrar algunos aspectos que
justifican nuestro proyecto de investigación.


Es de gran importancia conocer la estructura cognitiva del alumnado, y
especialmente de personas con Discapacidad Intelectual, sobre la que no
existe demasiada investigación.



A través del trabajo en el aula facilitaremos a los alumnos con Discapacidad
Intelectual estrategias de aprendizaje constructivista, para que puedan
aplicar los conocimientos aprendidos a la vida cotidiana.



Además,

dispondremos

de

métodos

que

nos

permitan

conocer

la

estructuración de los conocimientos adquiridos puede resultar de gran
utilidad para el docente, el alumnado y, en general, para el contexto educativo.


La utilización del Software Goluca facilita la recogida de datos, ya que se trata
de un instrumento que permite la representación gráfica de los elementos que
estamos trabajando (características de bloques lógicos), este aspecto es muy
motivador para los alumnos. Además existen usuarios que presentan límites
comunicativos a nivel oral y escrito, por ello Goluca, es muy apropiado para
trabajar con alumnos que presentan Discapacidad Intelectual, ya que les
permite expresar su comparación gráfica entre dos elementos a través de la
utilización del ratón.

Así, teniendo en cuenta todo lo anterior, el objetivo de nuestra investigación
consiste en averiguar si el trabajo basado en una metodología constructivista con un
material habitual en el aula como son los Bloques Lógicos (Dienes 1965) podría ser
una ayuda al desarrollo mental del alumno en relación a la adquisición de conceptos
fundamentales de las figuras geométricas, como son forma, tamaño y color. Nos
preguntamos si a través del trabajo y juego con los BL, los alumnos son capaces de
percibir de manera simultánea estos conceptos.
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizaremos un
aprendizaje significativo, en el que nos basamos en los conocimientos previos de los
alumnos y en la utilización de un material significativo: tarjetas “Card Sorting” y
Bloques lógicos. A través de estos requisitos y actividades conseguimos que el alumno
se encuentre motivado hacia el aprendizaje.
Para la adquisición y el análisis de las RAP, hemos partido de la Teoría de los
Conceptos Nucleares (Casas & Luengo, 2004), en la que los conceptos no se
663

aprenden de forma aislada, sino que van asociados a otros en forma de estructura y
éstas a su vez van formando redes. Estas redes, que se van creando a lo largo del
desarrollo evolutivo, tienen menos conceptos pero mejor enlazados. Además, los
conceptos más destacados de la estructura cognitiva, no son los más significativos por
su grado de generalidad o abstracción, sino otros, como pueden ser anécdotas del
aula, objetos o ejemplos del profesor. Así, los Conceptos Nucleares son aquellos
conceptos centrales en torno a los cuales se forman las redes, o sea, son los que
resultan más significativos para el alumno.
Las RAP son representaciones en las cuales los conceptos aparecen como nodos
y sus relaciones como segmentos que los unen, de mayor o menor longitud según el
peso o fuerza de su proximidad semántica, (Casas, 2002). La gran ventaja de esta
técnica es que permite crear representaciones de la estructura cognitiva de un sujeto
de forma totalmente automática. Además su representación gráfica facilita la
interpretación de datos y la comparación de las mismas.
Para obtener las RAP, en nuestro estudio hemos utilizado el software GOLUCA,
(Godinho, Luengo & Casas, 2007). Este programa permite la adquisición de datos, la
representación en forma de RAP y la obtención de datos acerca de la Coherencia y la
Complejidad de las redes, así como su Similaridad con otras.
3. METODOLOGÍA
En este estudio utilizaremos el método de encuesta, aunque difiere de la encuesta
como ésta es tradicionalmente entendida, ya que el cuestionario, que caracteriza a
esta técnica, ha sido sustituido por un instrumento informático, el programa
MicroGoluca, que se utiliza para la formulación de preguntas, la recogida de datos y la
presentación de los resultados.
El programa MicroGoluca, desarrollado en el ámbito de grupo CiberDidact de la
Universidad de Extremadura, está dedicado a las técnicas de adquisición y
representación del conocimiento. Presentará al alumno en la pantalla un par de
conceptos para evaluar su similaridad. Los datos que se obtengan de la respuesta del
alumno serán almacenados en forma de matriz numérica y utilizada después para la
construcción, presentación y posterior análisis, de las RAP.

3.1

Muestra
El estudio se llevó a cabo con un grupo de alumnos con DI, que pertenecen a una

Asociación de Personas Discapacitadas de la población pacense de Zahinos, y que
tiene por nombre “Asociación Rebimba”. Ésta tiene como objetivo principal ofrecer un
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refuerzo escolar y una alternancia al ocio y tiempo libre. La muestra fue seleccionada
atendiendo a criterios de conveniencia para la investigación y que son los siguientes:
‐

Que la Discapacidad Intelectual que presenta el alumno, no les impida
desarrollar los conceptos que se van a trabajar.

‐

Que las características físicas sean las adecuadas para trabajar con el
material seleccionado.

‐

Que los usuarios tuvieran nociones básicas del manejo de un equipo
informático.

‐

Que los alumnos asistan regularmente a las sesiones.

Así, de los 12 participantes que asisten habitualmente a las sesiones, solo 5 de
ellos participaron en la investigación como muestra activa.
Sujeto 1 (J.P): 19 años de edad, Síndrome de Down. Presenta dificultades para
prestar atención y realizar tareas durante un período largo de tiempo. Se distrae con
elementos externos. Es coherente con sus respuestas a las preguntas que se realiza.
Tiene dificultades en el razonamiento lógico-matemático. Su nivel de comprensión oral
es muy bueno, sin embargo presenta dificultades en la comprensión escrita y oral, ya
que su lenguaje es limitado y no pronuncia correctamente todas las letras.
Sujeto 2 (V.B): 21 años de edad, Prader.Willi. Es una persona muy trabajadora y
perseverante en su trabajo. En un principio comprende lo trabajado en el aula, sin
embargo presenta problemas en retención y adquisición de conocimientos,
consecuencia de falta de memoria a corto plazo. Presenta dificultades en el
razonamiento lógico-matemático. Su nivel de comprensión oral y escrito es muy
bueno. Su expresión oral se caracteriza por omisión de palabras, y simplificaciones de
fonemas.
Sujeto 3 (E.R): 45 años de edad, Déficit de atención pronunciado. Presenta
grandes dificultades para prestar atención a lo que está realizando, tiene un gran
déficit de atención. Con facilidad cambia de tema esporádicamente. Tiene muchas
dificultades para centrar su atención. Es complicado que finalice cualquier tarea, por
su gran déficit de atención. Tiene muchas dificultades con la memoria a largo plazo.
Su desarrollo lectoescritor es muy limitado, no reconoce las letras ni las escribe.
Sujeto 4 (A.L): 41 años de edad, Parálisis cerebral en lado izquierdo. En el nivel
cognitivo presenta dificultades para comprender órdenes y directrices, aunque esto
puede ir ligado a su nivel de sordera. Puesto que cuando entiende la tarea, es capaz
de realizarla sin ningún problema. Presenta dificultades de memoria, y su motivación
es muy baja. Tiene muchas dificultades en el razonamiento lógico-matemático. Su
expresión oral es muy limitada, tiene un vocabulario muy pobre y no expresa
correctamente los fonemas.
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Sujeto 5 (S.P): 18 años de edad, Hiperactividad. Mantiene la atención en la tarea
que realiza y comprende lo que se le explica, aunque no puede mantener su atención
durante un período largo de tiempo. Normalmente se distrae ante cualquier estímulo
externo. Presenta dificultades en el razonamiento lógico-matemático. En relación al
lenguaje expresivo, tiene un vocabulario muy limitado, no pronuncia bien los fonemas
y suprime sílabas, además sustituye las palabras por gestos. En la lectura presenta
dificultades para reconocer grafías y pronunciarlas.

3.2

Fases y temporalización
La investigación se llevó a cabo durante 7 sesiones de 45 minutos

aproximadamente cada una de ellas, 5 de ellas planificadas en el diseño, pero
posteriormente, en el desarrollo del estudio, y por las necesidades y características de
los alumnos, hubo que añadir 2 sesiones más a las planificadas anteriormente.
Para llevar a cabo nuestra investigación, hemos tenido en cuenta una serie de
fases que hemos desarrollado para conseguir nuestros objetivos planteados:
Fase inicial, elección de conceptos: En nuestro caso eran: forma (triángulo,
círculo y cuadrado), tamaño (grande y pequeño) y color (rojo, amarillo y azul).
Círculo

Cuadrado

Triángulo

AMARILLO

ROJO

AZUL

FORMA

COLOR
TAMAÑO

GRANDE

PEQUEÑO

Tabla 1. Conceptos seleccionados y sus variables.

Primera fase: Identificación de conocimientos previos: En esta fase partimos
de actividades relacionadas con los conceptos que pretendíamos trabajar y eran
presentadas a través de objetos cotidianos y familiares para los alumnos.
Segunda fase: Trabajo de campo. En esta fase trabajamos con los alumnos de
manera activa y motivadora. Para ello utilizamos en primer lugar los Bloques Lógicos,
así los alumnos manipulaban directamente el material para observar todas sus
características. En segundo lugar, utilizamos la ordenación de tarjetas basada en la
técnica de “Card Sorting”: con las que también realizamos juegos atractivos para ellos
y terminamos trabajando la similaridad a través de distintas agrupaciones. Con el
trabajo pasamos de la manipulación directa del objeto en los Bloques Lógicos a la
abstracción en imágenes presentadas en las tarjetas “Card Soring”.
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Tercera fase: Recogida de datos “MicroGoluca-PickUp”, (Godinho, Luengo y
Casas, 2011): A través de este programa recogimos los datos en relación a las
relaciones entre los conceptos que hemos trabajado según su similaridad. En este
caso se les presentará a los alumnos también de manera atractiva a través de
imágenes que representan las distintas figuras de los bloques lógicos.
Fase final: Obtención de Redes: Con el mismo programa anterior “MicroGoluca”
(Godinho, Luengo y Casas, 2011) y a través de su aplicación “MicroMicroGoluca3004”
obtendremos las RAP representadas de manera gráfica y visual para proceder a su
análisis.

3.3

Instrumentos empleados
Los instrumentos de obtención de datos que hemos utilizado han sido

seleccionados teniendo en cuenta las características de los participantes y de la propia
investigación. A continuación describimos cada instrumento utilizado, su justificación y
proceso de aplicación en nuestra investigación.
Registro de observación directo y continuo: el profesor recogió datos de
observación directa sobre dificultades que pudieron tener los alumnos, anécdotas y
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Todo ello fue recogido diferenciado por
alumno en forma de diario, para posteriormente analizarlo y ponerlo en común. De
esta forma también disponíamos de otro dato más para contrastar entre lo observado y
el resultado final de las RAP de los alumnos.
Actividades de identificación de conocimientos previos: Se trata de una serie
de actividades para identificar los conocimientos previos de los alumnos en relación a
los conceptos que posteriormente vamos a trabajar: forma, tamaño y color.
Ordenación de tarjetas “Card Sorting”: los alumnos agruparon las tarjetas en
función de semejanzas y después se les preguntará cómo lo han hecho así y porqué.
En muestra investigación, la utilización de las Card Sorting se empleó tras el trabajo
físico con los bloques lógicos. Por lo que los alumnos ya han iniciado el trabajo con el
material físico y conocen las características de sus tres variables: forma, tamaño y
color.
Programa Goluca: para la obtención de las RAP de los alumnos hemos utilizado
el programa Microgoluca, para su aplicación hemos llevado a cabo el siguiente
proceso:
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1- Abriremos el programa “MicroGolucaPickUp3001”, donde nos encontramos tres
menús: Projecto/Dados/Ajuda). (Figura 1.)

Figura 1. Pantalla de inicio programa Micro-Goluca (Elaboración propia).

2- En el menú Projecto pulsaremos novo. Es ahora cuando tenemos que
identificaremos nuestro proyecto y pulsarrmos guardar. En nuestro caso, hemos
creado 2 proyectos distintos (Tabla 2):

PROYECTO
NOELIA+RED‐BL1.gpj

DESCRIPCIÓN
Figuras geométricas que representan las tres
variables de los bloques lógicos que estamos
estudiando: forma, tamaño y color.(1ª lista de
imágenes de Bloques Lógicos)

NOELIA+RED‐BL2.gpj

Figuras geométricas que representan las tres
variables de los bloques lógicos que estamos
estudiando: forma, tamaño y color. (2ª lista de
imágenes de Bloques Lógicos)

Tabla 2. Relación de proyectos creados en programa Micro-Goluca (Elaboración propia).

3- A continuación, creamos una lista de términos con los cuales vamos a trabajar.
Para crear la lista hay que pinchar en el menú Dados→Editar termos e ir añadiendo
los términos que queremos que salgan para valorar su similaridad. Nosotros
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tomaremos los términos del primer proyecto para visualizar el ejemplo: NOELIA+REDBL1.gpj. (Figura 2).

Figura 2. Lista de términos (Elaboración propia).

El proceso es repetitivo para introducir todos los términos: novo termino → termo
→ definición → tipo de termo → importar termos externos →guardar.
Una vez tengamos todos los términos introducidos, deberemos verificar lista de
termos”, donde nos saldrá un cuadro de diálogo termos verificados y pulsaremos ok.
4- Posteriormente, comenzaremos con la recogida de datos de los alumnos. Para
ello seguiremos el siguiente recorrido: menú Dados → Iniciar Recolha → Sem
Relacoes → Decimal. (Figura 3).
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Figura 3. Menú Dados para iniciar recogida de datos (Elaboración Propia).

5- Posteriormente, en el cuadro de identificación, aparecerá para introducir dos
elementos: 1.- El nombre del grupo que lo identifica y 2.- El nombre del participante
que va a comenzar con la recogida de datos. A continuación pulsaremos Iniciar
Recoja. (Figura 4).

Figura 4. Cuadro de identificación grupo-alumno (Elaboración propia).

6- Para la recogida de datos, aparecen dos imágenes, los alumnos deberán
pensar si están muy relacionadas o poco relacionadas. Cuando estén muy
relacionadas deben hacer clic más a la derecha y si están menos relacionadas clic a la
izquierda. (Figura 5).
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Figura 5. Recogida de datos (Elaboración propia).

7- Para terminar la recogida de datos, nos saldrá un cuadro de diálogo que pone
Gracias por el tiempo empleado en hacer la prueba y nosotros debemos pulsar
Aceptar. A continuación pulsar Terminar la recogida y cerrar Microgoluca.
Una vez terminada la recogida de datos, en la carpeta Goluca-up aparecera un
archivo titulado NOELIA+RED-BL1.gpj, que es el nombre que le pusimos a nuestro
proyecto. Ese es el archivo donde estarán guardados todos los datos recogidos y el
que tendremos que abrir con el MicroGoluca3004 para analizar los datos.

3.4

Procedimiento de análisis
Para el procedimiento de análisis, llevaremos a cabo un análisis cuantitativo y

cualitativo de la prueba de identificación de conocimientos previos y de las RAP
obtenidas al finalizar el proceso.
Prueba de Identificación de conocimientos previos: Cualitativa: Hemos tenido
en cuenta el registro de observación llevado a cabo por el profesor durante el
desarrollo de la misma. Cuantitativa: Se analizaron los puntos positivos de los alumnos
en relación a sus aciertos o errores, teniendo en cuenta la puntuación dada para cada
ficha.
Redes Asociativas Pathfinder: Cualitativa: A través del análisis de relaciones y
conceptos nucleares reflejados en las representaciones gráficas de los conceptos
trabajados. Cuantitativa: Siguiendo a Casas y Luengo (2004) analizamos los nodos
nucleares, el índice de complejidad y el índice de coherencia de las RAP.
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4. ESTUDIO REALIZADO
El estudio realizado fue el descrito anteriormente en el apartado 3.2. - Fases y
temporalización. De manera más gráfica se pueden observar las fases en la figura 7:

Elección de conceptos a trabajar (Ver tabla 1).

FASE INICIAL

1ª FASE

Identificación de
conocimientos previos

Fichas
bj

1ª

2ª FASE

3ª FASE

4ª FASE

Trabajo de
campo

Recogida de
datos

Obtención de
RAP

Bloques
ló i

Card
S i

GOLUCA

2, 3 y 4ª

5ª

6 y 7ª sesión

Fig.6. Fases y temporalización de la investigación.

La descripción del desarrollo de las fases fue la siguiente:
Primera fase: Identificación de conocimientos previos. En un principio se les
facilitó a los alumnos el cuadernillo de actividades y se les pidió que observara
atentamente. Posteriormente a la observación, los alumnos se centrarán en las fichas
de una en una con ayuda del profesor.
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Fig. 7. Identificación conocimientos previos. Ficha 1 (Forma) Sujeto 3: E.R

Segunda fase: Trabajo de campo. En primer lugar se trabajó con los Bloques
Lógicos, realizando una serie de actividades: 1º juego libre, juego de familias
(clasificar), juego por parejas (presentar al igual), seriaciones y construcciones según
el modelo. En segundo lugar, trabajamos con las Card Sorting, así avanzamos en
grado de abstracción. En este caso los alumnos también comenzaron jugando
libremente con las tarjetas, para posteriormente realizar distintas clasificaciones según
las indicaciones del docente.

Fig. 8. Trabajo con Bloques Lógicos Sujeto 1: J.P y Sujeto 5: S.P. Presentación por parejas.
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Fig.9. Trabajo con Card Sorting Sujeto 4: A. L. Clasificación por colores.

Tercera fase: Recogida de datos “MicroGoluca-PickUp”, (Godinho, Luengo y
Casas, 2007): Se les explicó a los alumnos el funcionamiento del programa para que
pudieran realizar la evaluación. A los alumnos se les presentaba de manera aleatoria
dos figuras geométricas que representaban las que ya habíamos trabajado a través de
los Bloques Lógicos y las Card Sorting. De esta manera, tenían que pinchar con el
ratón en la escala de valores, hacia la derecha (+) si se parecían mucho, o hacia la
izquierda (-) si tenían menos relación.

Fig. 10. Recogida de datos “MicroGoluca-PickUp”. Sujeto 2: V.B

Fase final: Obtención de Redes: Tras la recogida de datos de los alumnos,
obtuvimos todas las RAP a través de la aplicación “MicroMicroGoluca3004”
representadas de manera gráfica y visual para posteriormente proceder a su análisis.
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Fig. 11. Ejemplo de RAP obtenida “MicroGoluca”. Sujeto 5: S.P

5. RESULTADOS
Sujeto 1 (J.P): Su interacción con el material es muy activa y capta lo que
queremos trabajar en el primer momento. En la experiencia con BL presenta
dificultades en la clasificación por tamaños y en las seriaciones. Además en Card
Sorting solamente clasifica por tamaño y color. En relación a la prueba de
identificación de conocimientos previos realiza Todo bien, menos la clasificación por
tamaños. Obtiene una puntuación total de 26,25 puntos sobre 30 que es el máximo
que puede conseguir. En el análisis de sus RAP, es el sujeto donde mayor coherencia
se aprecia en los proyectos de figuras geométricas.
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Fig. 12. Ejemplo de RAP obtenida “MicroGoluca”. Sujeto 1: J.P

Sujeto 2 (V.B): Trabaja correctamente en el momento, lo explicado en el mismo
día. Sin embargo lo olvida al día siguiente. En el juego libre está muy motivado,
construye alfombra, camino y rueda, en la experiencia con BL presenta dificultades en
el tamaño, aunque no tiene dificultades en las seriaciones y en la ordenación de Card
Sorting intenta clasificar teniendo en cuenta las tres variables. En relación a la prueba
de identificación de conocimientos previos, todo bien, menos la clasificación

por

tamaños. Obtiene una puntuación total de 26,25 puntos sobre 30 que es el máximo
que puede conseguir. En referencia al análisis de sus RAP, este sujeto ha prestado
mayor atención en el proyecto que se evalúa el color a través de figuras geométricas.
Podemos observar la clasificación por tamaños y el en caso del cuadrado pequeño y el
círculo grande, por color.

676

Fig. 13. Ejemplo de RAP obtenida “MicroGoluca”. Sujeto 2: V.B

Sujeto 3 (E.R): Presenta mucho déficit de atención, por lo que no le deja
concentrarse en las características de los elementos que se les presenta. En el juego
libre está muy motivado, construye un coche y una casa, en la experiencia con BL
presenta dificultades para la clasificación, presentación y seriación, sin embargo la
construcción según el modelo la realiza correctamente. En relación a la prueba de
identificación de conocimientos previos, no hace el cuadernillo correctamente, se fija
mucho en los colores, pero también falla. Obtiene una puntuación total de 17,87
puntos sobre 30 que es el máximo que puede conseguir. En el análisis de sus RAP
casi todas son de coherencia negativas o muy bajas. Ha prestado mayor atención en
la identificación de colores de las figuras geométricas. Aunque como se aprecia en la
Figura 15, no son RAP ordenadas por ningún criterio, en alguna ocasión coincide con
el tamaño.
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Fig. 14. Ejemplo de RAP obtenida “MicroGoluca”. Sujeto 3: E.R

Sujeto 4 (A.L): Su forma de expresión es muy limitada, pero entiende muy bien lo
que se le explica y tiene capacidad para desarrollarlo. Sin embargo parece olvidar lo
explicado. En el juego libre está motivado pero no construye, en la experiencia con BL
clasifica por color correctamente, necesita ayuda en las seriaciones. En relación a la
prueba

de

identificación

de

conocimientos

previos,

realiza

el

cuadernillo

correctamente, falla en la relación de formas, sin embargo me lo ha dicho bien.
Obtiene una puntuación total de 30 puntos sobre 30 que es el máximo que puede
conseguir. En cuanto al análisis de las RAP la coherencia es positiva en todos los
proyectos. Coincide con los resultados de la prueba de identificación de conocimientos
previos. Se puede observar en la figura 16 la clasificación por tamaño o color.

Fig. 15. Ejemplo de RAP obtenida “MicroGoluca”. Sujeto 4: A.L
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Sujeto 5 (S.P): La manipulación con el material es muy activa y capta lo que
queremos trabajar, sin embargo, al igual que el Sujeto 1, no es capaz de centrase en
todas las características de los objetos. En el juego libre está motivado y construye
casa y tobogán, en la experiencia con BL clasifica por forma y color pero comete
errores en la clasificación de tamaños, en la seriación no necesita ayuda. En relación a
la prueba de identificación de conocimientos previos, realiza todo correctamente,
menos la clasificación de tamaños. Obtiene una puntuación total de 28,75 puntos
sobre 30 que es el máximo que puede conseguir. En referencia al análisis de las RAP,
este sujeto ha prestado mayor atención a los proyectos realizados con figuras
geométricas y dentro de ellos, destaca la clasificación por tamaños y en algún caso
por color.

Fig. 16. Ejemplo de RAP obtenida “MicroGoluca”. Sujeto 5: S.P

6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
6.1

Conclusiones
En general podemos concluir que el análisis generado a través de las RAP,

corrobora la impresión que la profesora tiene de los alumnos, pero mejora al señalar
aspectos concretos de la estructura cognitiva de los alumnos, que la profesora no
pudiera haber visto directamente. Por lo tanto el análisis de RAP es muy positivo para
tomar decisiones en la práctica docente.
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En nuestro caso, para trabajar los conceptos básicos de forma, tamaño y color
hemos utilizado los Bloques Lógicos de Dienes, un material real y manipulativo. Los
alumnos han trabajado favorablemente en el aula, se mostraban motivados y
observaban las características de los objetos de manera real. Se trata de un material
potencialmente significativo, que se relaciona con la estructura cognitiva de los
alumnos.
Mediante el software informático MicroGoluca y el empleo de la técnica de RAP,
hemos conseguido representar la estructura cognitiva de los alumnos con
discapacidad intelectual respeto a los conceptos básicos de forma, tamaño y color.
Además, este programa nos ha permitido obtener las RAP conceptuales de los
alumnos en referencia a los conceptos básicos de forma, tamaño y color después de la
explicación de este tema por parte de la maestra-tutora.
Antes de la instrucción, en la prueba de identificación de conocimientos previos,
los alumnos reconocían de manera general los tres conceptos básicos, pero
presentados de manera independiente. Tras la práctica con Bloques Lógicos y Card
Sorting las redes de los alumnos se centran en un solo concepto de los trabajados
para evaluar su grado de similaridad. No son capaces de fijar su atención en las tres
características de la figura. Este hecho ocurre por la dificultad que tienen los usuarios
en centrar su atención en más de una de las características de los objetos.

6.2

Sugerencias
La presente investigación fue realizada con un colectivo de personas con

Discapacidad Intelectual, y muchas de las limitaciones han estado relacionadas con
las características específicas de estos alumnos. Por ello, debemos tener presente las
siguientes sugerencias para futuras investigaciones:
‐

Realizar RAP más adaptadas a los casos concretos (p ej. -con más o
menos conceptos- en función del tiempo en el que el sujeto pueda
mantener la atención).

‐

Trabajar con muestras en las que los sujetos tengan el mismo tipo de
deficiencia.

‐

Llevar a cabo un entrenamiento con el programa durante un periodo más
largo de tiempo.

‐

Complementar la investigación con entrevistas personales.
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Resumo:

Neste artigo apresentamos resultados preliminares de um
estudo em curso cujo propósito é dar a conhecer as práticas
inclusivas desenvolvidas por bibliotecas universitárias
públicas
brasileiras
e
portuguesas,
considerando
a
implementação e uso de tecnologias de apoio direcionadas
para estudantes com necessidades especiais. Os resultados
apresentados foram recolhidos através da aplicação de um
inquérito por questionário on-line aplicado a 87 (oitenta e
sete) diretores/coordenadores de bibliotecas (54 – cinquenta
e quatro - brasileiras e 33 – trinta e três – portuguesas),
tendo sido obtidas 41 (quarenta e uma) respostas válidas,
correspondendo a 19 (dozenove) brasileiras e 22 (vinte e
duas) portuguesas. Os resultados possibilitaram aprofundar o
conhecimento
sobre
algumas
práticas
inclusivas
desenvolvidas por estas bibliotecas, assim como lançar as
bases para o desenvolvimento futuro de ações e estratégias
que promovam o acesso e participação universal de todos os
estudantes aos recursos e serviços oferecidos pelas
bibliotecas universitárias.

Palavras-chave:

Acessibilidade;
Necessidades
Educativas
Especiais;
Biblioteca Inclusiva; Biblioteca Universitária; Tecnologias de
Apoio.

Abstract:

This paper presents preliminary results of an ongoing study
whose purpose is to introduce inclusive practices developed
by Brazilian and Portuguese public university libraries,
considering the implementation and use of assistive
technologies directed for students with special needs. The
results were collected using a survey by online questionnaire
administered to 87 (eighty-seven) directors / coordinators
libraries (54 - fifty-four - Brazilian and 41 – forty-one Portuguese), having been obtained 41 (forty-one) valid
responses, corresponding to (19) nineteen Brazilian and (22)
twenty-two Portuguese. The results made it possible to
deepen the knowledge of some inclusive practices developed
by these libraries, as well as lay the foundation for the future
development of actions and strategies that promote universal
access and participation of all students to the resources and
services offered by university libraries.
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1. INTRODUÇÃO
A inclusão de pessoas com necessidades especiais é uma temática que tem vindo
a ser discutida no contexto da atual Sociedade da Informação e do Conhecimento,
particularmente no que diz respeito à sua relação com os processos de ensino e
aprendizagem nos ambientes educativos. Este é um aspecto particularmente relevante
no contexto de instituições de ensino superior, já que as suas práticas e políticas
socioeducacionais visam o exercício pleno da cidadania de estudantes que possuem
algum tipo de necessidade especial (Gomes, 2011; Fialho & Silva, 2012; Diniz,
Almeida, & Furtado, 2015).
Nas

últimas

regulamentações1

três

décadas

é

possível

identificar

várias

iniciativas

e

de apoio ao processo de inclusão, com a criação e aprovação de

documentos jurídicos, formalização e institucionalização de “ associações ou
organizações que lutam em prol dos interesses e direitos destas pessoas” (Vieira,
2014, p. 82); no entanto, as dificuldades são ainda muitas, indo desde o
reconhecimento à aceitação dessas pessoas pela sociedade, sendo particularmente
relevante atender ao cenário do ensino superior.
Conforme afirmam Fonseca, Gomes, & Vanz (2012) nos últimos anos tem
aumentado o número de pessoas com necessidades especiais a ter acesso ao ensino
superior, facto que se deve a vários fatores “como o acesso a equipamentos e
aparelhos especiais, acesso ao transporte coletivo e maior conhecimento dos direitos
da pessoa com necessidades especiais” (p. 3). Partindo do pressuposto de que todos
têm direito à entrada no ensino superior, importa dar condições para que todos os
estudantes, principalmente aqueles que possuem algum tipo de limitação, permanente
ou temporária, entrem e permaneçam na universidade. Esta, especificamente através
de sua biblioteca universitária, deve desenvolver projetos de acessibilidade e
promover ações inclusivas, procurando respeitar as diferenças e promovendo
propostas inovadoras especificamente orientadas para a inclusão destes estudantes.
Às pessoas com necessidades especiais, torna-se necessário oferecer as mesmas
oportunidades de participação e inclusão social, mediante suas necessidades e

1
Ano Internacional das Pessoas com Deficiência (1981), Conferência Mundial de Educação para Todos (1990),
Normas sobre Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência (1993), Encontro Internacional para a
Discussão das Políticas de Atendimentos aos Portadores de Necessidades Educativas Especiais (1994), Conferência
Mundial sobre Necessidades Educacionais Específicas: Acesso e Qualidade (1994), Convenção Interamericana para a
Eliminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência (1999), Declaração de Caracas (2002), Declaração de Santo
Domingo (2006), Decreto-Lei nº 163/2006, NBR9050/2015 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas):
Adequação das Edificações e Equipamentos e Mobiliário Urbano à pessoa portadora de deficiência, Política Nacional
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), entre outras.
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condições, sem distinção, contribuindo, dessa forma, para a sua formação e
desenvolvimento cognitivo e social.
Este artigo relata resultados parciais e preliminares de uma investigação mais
abrangente que visa investigar os contributos dos projetos de acessibilidade das
bibliotecas universitárias na entrada, permanência e conclusão dos percursos
académicos dos estudantes com necessidades especiais das universidades brasileiras
e portuguesas. Neste artigo apresentamos especificamente resultados relativos ao
diagnóstico de experiências e casos (programas e projetos) de uso de tecnologias de
apoio por bibliotecas universitárias públicas brasileiras (federais) e portuguesas.
Do ponto de vista metodológico, utilizou-se uma abordagem de investigação
descritiva com levantamento de dados através de um Survey com a aplicação de um
inquérito por questionário on-line aos diretores/coordenadores das bibliotecas
universitárias brasileiras e portuguesas. Para além de uma abordagem teórica sobre a
biblioteca universitária inclusiva, apresentam-se os procedimentos metodológicos e os
resultados, assim como as respetivas conclusões.
2. BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA INCLUSIVA: UMA QUESTÃO DE EMPATIA,
ALTRUÍSMO E AÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO
No processo de inclusão estão implicados vários factores e dimensões que
assinalam uma nova visão social da participação das pessoas com necessidades
especiais na sociedade. Esta deve estar preparada para incluir as pessoas com
necessidades especiais, oferecendo lhes condições para entrar, permanecer e atuar
em qualquer esfera social de forma igual a qualquer outra pessoa (Diniz, et al, 2015;
Bampi, Guilhem, & Alves, 2010; Correia, 2013).
O discurso da inclusão baseia-se na ideologia dos direitos humanos e na justiça
social que tem se traduzido em políticas públicas em todo o mundo. Assim, a inclusão
deve ser parte integrante do processo político de uma nação para mudar todas as
formas de exclusão dentro das instituições sociais, inclusivamente as educacionais
(Nguyen & Mitchell, 2014; Correia, 2013).
O processo de inclusão ultrapassa a integração física e inclui a oferta de sistemas
de apoio, acolhimento e, principalmente, depende do sentimento de pertença e
aceitação por parte de todos os agentes envolvidos nestas instituições.
O sentimento de pertença de um indivíduo afeta toda a sua vida, como sua
percepção, relacionamentos, motivação e aprendizagem. O sentimento de
pertença não se restringe a situação, cultura ou idade de um indivíduo, e é uma
das principais necessidades psicológicas que devem ser consideradas durante
toda a vida de um indivíduo (Bodaghi, Cheong, & Zainab, 2016, p. 87).
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Este sentimento de pertença é influenciado e amadurecido na pessoa com
necessidades especiais ao longo de toda a sua vida, e dependendo da forma e do
grau desse amadurecimento, poderá ter feedback negativo ou positivo, ao longo do
seu percurso. Neste contexto, é fundamental sublinhar a importância da empatia e
altruísmo que todos os profissionais (professores, terapeutas, médicos, enfermeiros,
bibliotecários, etc.) que lidam com estas pessoas devem possuir. É da maior
importância que estes profissionais tenham capacidade de sentir ou imaginar uma
situação vivenciada por outra pessoa, buscando compreender os seus sentimentos e
emoções, de forma racional, na tentativa de sentir o que o outro sentiria. Sublinhamos,
pois, aqui a importância destes processo de altruísmo e empatia no sentido de reforçar
quão relevante é que o individuo se coloque na lugar ou situação do outro para
vivenciar as suas experiências, o que leva as pessoas a ajudarem as outras e a
compreenderem as limitações e aflições do outro (Baron-Cohen, Wheelwright, &
Jolliffe, 1997; Schonert-Reichl, Smith, & Zaidman-Zait, 2011).
Para a realidade da biblioteca, a empatia é uma temática muito importante, que
visa contribuir tanto para o bibliotecário como para o utilizador. No primeiro caso, o
bibliotecário precisa ter empatia para a situação dos utilizadores com necessidades
especiais para desenvolver projetos e ações que visem anemizar as limitações e
necessidades destes. No caso dos utilizadores estes, ao usufruírem de tais projetos e
ações, estarão estimulando e amadurecendo o sentimento de pertença ao ambiente
social.
No ambiente das bibliotecas universitárias inclusivas, os gestores devem,
portanto, desenvolver projetos e ações voltados para o compromisso social desta
instituição oferecendo serviços e recursos tecnológicos direccionados para os
utilizadores com necessidades especiais, sendo que tais projetos e ações refletem e
promovem a empatia do bibliotecário. Autores como Bodaghi et al., (2016) , Vieira
(2014), Koulikourdi (2008), entre outros, evidenciam, de forma explícita e implícita, que
a falta de empatia do bibliotecário para com as pessoas com necessidades especiais
contribui negativamente para a falta de iniciativas projetos e ações inclusivos nas
bibliotecas, conforme adiante descrito.
No estudo de Bodaghi et al., (2016), relatado no artigo “Librarians Empathy:
Visually Impaired Students Experiences Towards Inclusion and Sense of Belonging in
an Academic Library” é claramente evidenciado que a falta de empatia por parte dos
bibliotecários para com os utilizadores com necessidades especiais leva esses
profissionais a negligenciar e ignorar a dimensão do fator humano e a não
implementar mudanças (projetos e ações) que promovam a inclusão de estudantes
com necessidades especiais (ENE) na biblioteca.
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Já no estudo de Vieira (2014), apresentado no artigo “Biblioteca Inclusiva:
repensando políticas de acesso e inclusão para deficientes auditivos na Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) ”, percebe-se que não há um cumprimento da legislação
vigente (NBR 9050: 2004, Lei 10.098/2000 e Decreto 5.296/04) e que o bibliotecário
“precisa no exercício da sua profissão estar atento e qualificado para os novos
desafios vivenciados dentro e fora do seu ambiente de trabalho” (Vieira, 2014, p. 97).
Este trabalho sublinha que o sucesso da atuação da biblioteca universitária inclusiva é
uma extensão da atitude positiva do bibliotecário, sendo que para tanto este precisa
de estar atento ao perfil do utilizador da biblioteca e de reconhecer suas necessidades,
anseios e desejos.
Também a investigação descrita por Koulikourdi (2008), no artigo “Library services
for people with disabilities in Greece”, descreve a falta de serviços prestados pelas
bibliotecas Gregas para as pessoas com deficiência e reconhece as possíveis
barreiras para a melhoria destes serviços, concluindo que os profissionais das
bibliotecas não têm as habilidades e competências adequadas para atuarem com êxito
neste domínio. É ainda sublinhada a falta de investimento financeiro e, principalmente,
a falta de bibliotecários qualificados para cumprir com as necessidades crescentes dos
utilizadores com necessidades especiais.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Na procura de compreender e diagnosticar as práticas inclusivas das bibliotecas
universitárias brasileiras e portuguesas, a investigação descrita neste artigo
comtemplou uma etapa na qual os diretores/coordenadores das bibliotecas
universitárias brasileiras e portuguesas foram inquiridos através da aplicação de um
survey, considerando a necessidade identificada de descrever, compreender e
interpretar as percepções do público-alvo na temática.
Este survey foi operacionalizado num inquérito por questionário on-line aplicado a
87 (oitenta e sete) diretores/coordenadores de bibliotecas universitárias: 54 (cinquenta
e quatro) bibliotecas universitárias brasileiras e 33 (trinta e três) bibliotecas
portuguesas. Entre dezembro de 2015 e fevereiro a maio de 2016, obteve-se o retorno
de 41 (quarenta e uma) respostas válidas, distribuídas por 19 (dezenove) bibliotecas
brasileiras e 22 (vinte e duas) bibliotecas portuguesas. De entre os critérios de
inclusão da amostra está a biblioteca pertencer a uma universidade federal, no caso
brasileiro, e a biblioteca pertencer a uma universidade pública e/ou a um instituto
politécnico público, no caso português. No que respeita aos procedimentos e etapas
destacam-se: contacto com os diretores/coordenadores das bibliotecas, preparação do
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inquérito por questionário, organização da técnica de recolha de dados, pré-testagem
do inquérito e aplicação do mesmo aos diretores/coordenadores das bibliotecas.
O inquérito foi construído com o objetivo de diagnosticar as experiências e casos
(programas e projetos) de uso de tecnologias de apoio por bibliotecas universitárias
públicas brasileiras (federais) e portuguesas. Para tanto, foi estruturado nas seguintes
componentes: (i) informações sobre os utilizadores; (ii) informações sobre os
programas e projetos de uso de produtos de apoio e de soluções acessíveis; (iii)
infraestrutura do campus (quanto à acessibilidade no estacionamento público; quanto
à acessibilidade em transporte urbano coletivo; quanto ao percurso interno entre os
prédios; quanto aos sanitários e mobiliários urbanos do campus); e (iv) infraestrutura
da biblioteca (quanto à acessibilidade arquitectónica; acessibilidade comunicacional;
acessibilidade instrumental; acessibilidade metodológica; acessibilidade programática).
Dada a limitação da extensão deste artigo relatam-se aqui apenas os dados parciais
recolhidos relacionados com os itens (i) e (ii) do referido inquérito.
A análise dos dados foi feita com base na distribuição de frequências e estatística
descritiva, sendo os resultados descritos no próximo item, salvaguardando a
identidade dos respondentes e preservando a autenticidade das respostas obtidas. De
notar que os resultados aqui descritos são parciais e preliminares, porque o inquérito
continua a ser aplicado e demonstram a fragilidade destas bibliotecas quanto à adoção
e uso de tecnologias assistivas para promover a inclusão social de estudante com
necessidades especiais.
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
As 41 (quarenta e uma) respostas válidas compreendem 19 (dezenove)
bibliotecas brasileiras e 21 (vinte e duas) bibliotecas portuguesas, cujos resultados
serão descritos neste item.
Como

se

constata

nas

tabelas

1

e

2,

a

maioria

(22/41)

dos

diretores/coordenadores das bibliotecas é de nacionalidade portuguesa, seguido por
19/41 de nacionalidade brasileira. Quanto à faixa-etária, género, nível académico e
tempo de serviço os índices mais altos correspondem a: 10/41 “41 a 50 anos”, 22/41
“Feminino”, 9/41“Mestrado”, 7/41“11 a 20 anos” e 7/41 “21 a 30 anos”, no caso
português, e 10/41 “+ 50 anos”, 14/41 “Feminino”, 7/41 “Mestrado” e 7/41
“Especialização”, 7/41 “6 a 10 anos”, no caso brasileiro.
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Tabela 1 – País, faixa-etária e género

Brasil

Faixa-etária
19/41

Portug

País

22/41

6/41

F

14/41

41 a 50 anos

3/41

M

5/41

+ de 50 anos

al

Gênero

31 a 40 anos

10/41

31 a 40 anos

4/41

F

22/41

41 a 50 anos

10/41

M

0/41

+ de 50 anos

8/41

Fonte: Os autores

Tabela 2 – Nível académico e tempo de serviço
País

Nível Acadêmico
Graduação/Licenciatura
1/41
Especialização
7/41
Mestrado
7/41
Doutorado/Doutoramento
3/41

Brasil

Pós- Doutorado/Doutoramento

1/41
Graduação/Licenciatura

2/41

Especialização

Tempo de serviço
1 a 5 anos
0/41
6 a 10
anos
7/41
11 a 20
anos
2/41
21 a 30
anos
6/41
31 a 40
anos
3/41
+ 40 anos
1/41
1 a 5 anos
0/41
6 a 10
anos

8/41
Mestrado

2/41
11 a 20
anos

9/41
Doutorado/Doutoramento

7/41
21 a 30
anos

Portugal

3/41
PósDoutorado/Doutoramento

7/41
31 a 40
anos
4/41

0/41

+ 40 anos

2/41

Fonte: Os autores

Para a pergunta “Além da formação de bibliotecário, possui outra que o habilite ou
lhe dê noção de como lidar com usuário/utilizador com necessidades especiais?”,
obteve-se a seguinte distribuição de respostas: no contexto português, 16/22 dos
diretores/coordenadores das bibliotecas responderam “não”, 3/22 responderam “sim” e
3/22 “não responderam”; no caso brasileiro, 6/19 responderam “sim” e 13/19
responderam “não”. Diante da maioria das respostas em ambos países ser de
natureza negativa, poder-se-á especular sobre um forte desejo de mudar a situação, já
que há indícios de iniciativas particulares do bibliotecário para participar de pósgraduações que favoreçam a absorção de conhecimentos sobra a temática, sendo que
esta realidade não difere da encontrada na literatura (Vieira, 2014; Koulikourdi, 2008,
entre outros). Quanto aos inquiridos que responderam positivamente, percebe-se a
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forte influência dos núcleos1 de acessibilidade e, no caso português, do Grupo de
Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino Superior (GTAEDES)2,
por promoverem atividades (tais como formação) que despertam e incentivam os
participantes a procurar formação que os habilite na área da acessibilidade das
bibliotecas.
Quando questionados sobre o que entendem por inclusão social de ENE em
bibliotecas universitárias dentre as principais respostas dos diretores/coordenadores,
destacam-se as apresentadas na tabela 3:
Tabela 3 – O que entendem por inclusão social de ENE em bibliotecas universitárias

“Entendo que a inclusão é permitir que usuários com necessidades educativas
especiais tenham acesso aos serviços e produtos que a biblioteca possui sem
distinção. Para tanto, a biblioteca deve possuir computadores adaptados, máquina de
Braille, permitir a circulação sem obstáculos para cadeirantes e sinalização para as
pessoas com deficiência visual, além de ter no seu quando de pessoal, profissionais
especializados, como intérpretes de Libras, para atender aos estudantes especiais.”
“A inclusão tem que ocorrer em todos os sentidos e não apenas com relação aos
aparatos arquitectónicos para o acesso físico. Fazer inclusão significa conhecer e
aceitar as diferenças para que haja de fato o acolhimento. A eliminação de barreiras
físicas é importante, mas não é só isso, até porque a acessibilidade física não elimina
a segregação, pois na maioria das vezes questões como o desenho universal, por
exemplo, não são observadas.”
“De forma sucinta a inclusão de estudantes com NEEs implica, por parte da biblioteca,
garantir a acessibilidade e o acesso a meios e recursos que permitam a esses
estudantes desenvolver a sua atividade académica em pé de igualdade com qualquer
outro tipo de estudante.”
“Cuidar para que o estudante com necessidades educativas especiais tenha um
tratamento idêntico ao do estudante "normal", garantindo o acesso à biblioteca e a
toda a informação disponibilizada ao utilizador.”
“Acredito que seja criar meios e ações que possibilitem a independência das pessoas
com necessidades especiais. Para que eles não se sintam excluídos.”
Quando questionados sobre a participação em projetos de inclusão de ENE,
enquanto coordenadores/diretores destas bibliotecas, 12/19 dos inquiridos brasileiros
afirmaram que “não” e 7/19 confirmaram que “sim”; 19/22 dos respondentes
portugueses afirmaram que “não” e 3/22 confirmaram que “sim”. De notar que os
inquiridos que forneceram a informação positiva, quando estimulados a identificar e
comentar mais sobre os projetos que participaram, apenas 2 (dois) respondentes

1

O Programa INCLUIR do Governo Federal institucionalizou a acessibilidade na educação superior na tentativa de eliminar barreiras físicas, pedagógicas e de
comunicações e a efetivação de política de acessibilidade universal, onde a proposta maior é a criação, reestruturação e consolidação de Núcleos de
Acessibilidade nas instituições de ensino federais brasileiras (ver http://portal.mec.gov.br/programa-incluir).
2 A criação do Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino Superior (GTAEDES) teve inicio em 1998, na Universidade do Minho,
constituído pelo Grupo de Trabalho da Comissão de Leitura para deficientes visuais, no âmbito do ensino superior (ver http://gtaedes.ul.pt/). Este grupo tem
como objectivo: “proporcionar um serviço de melhor qualidade a estudantes com deficiências; e promover a aproximação inter-serviços que apoiam estudantes
com deficiências, por forma a facilitar a troca de experiências, o desenvolvimento de iniciativas conjuntas e a racionalização de recursos”(Ugtaedes, 2015, p.
1).
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portugueses teceram comentários; no contexto brasileiro apenas 6 (seis) comentários
a sua resposta, conforme apresentado na tabela 4.

Tabela 4 – Participação em projetos de inclusão de ENE

“Participei do Programa INCLUIR da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em
parceria com a biblioteca universitária.”
“Na Universidade Federal do Ceará foi criado uma comissão de acessibilidade dentro
do sistema de bibliotecas que trata sobre políticas e ações voltadas à melhoria das
condições de acessibilidade física, tecnológica e, sobretudo, de conteúdo nas
bibliotecas, na qual já fui membro.”
“No Instituto Politécnico de Leiria participo do IPL (+) Inclusivo - projeto muito amplo e
que tem por missão estimular a implementação de uma política global de inclusão em
todos os domínios da ação do Instituto e comunidade envolvente.”
“Trata-se de um projeto português que teve início em 2004 ou 2005 e que se designa
por BAES. O projeto permitiu desenvolvermos um serviço que ainda hoje se mantém,
com melhoramentos vários. Possuímos um serviço de preparação de documentos
necessários aos estudantes (livros, artigos, sebentas, etc. que existem em formato
analógico que impedem os invisuais de os consultarem. Neste serviço estes
documentos são transformados em formato acessível, seguindo-se regras
especificamente apropriadas e com eles vamos construindo um repositório aberto
apenas aos utilizadores das bibliotecas da Universidade de Aveiro que se identifiquem
como utilizadores com NEE.”
“Participei pela Biblioteca Central Zila Mamede – Universidade Federal do Rio Grande
do Norte – do Projeto de Leitura Inclusiva e Educação (Desenvolvido pela Biblioteca
durante o ano de 2015).”
“Participo do projeto de políticas inclusivas e acessibilidade da Universidade Federal
do Paraná”.
“Na Biblioteca Central da Universidade de Brasília temos um programa [projeto] de
inclusão social que beneficia os portadores da Sindrome de Down. Após o treinamento
a maioria é encaminhada ao mercado de trabalho. Trabalhamos também com
deficientes auditivos e visuais.”
“A Universidade Federal de Santa Maria possui um projeto que é da Comissão de
acessibilidade para toda a instituição, tendo como membros, 2 (dois) bibliotecários
atuantes. Desde o início, a comissão teve grande preocupação em facilitar o acesso
do estudante a busca da informação. Em parceria com o Núcleo de Acessibilidade
desta universidade, fomos contemplados com alguns equipamentos do tipo: cadeira de
rodas, lupa electrónica e computador com software para leitura.”
Outro resultado importante foi extraído quando se questionou se esses projetos de
inclusão de ENE foram feitos em parceria com o Núcleo de Acessibilidade e ou Grupo
de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino Superior
(GTAEDES): no contexto brasileiro, 9/19 dos inquiridos afirmaram que “não”, 3/19
deixaram a resposta em branco, e 7/19 respondeu “sim”. De notar que um dos
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respondentes indicou uma parceria com a Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) 1. Já no contexto português, 0/22 inquiridos afirmaram que “não”,
19/22

deixaram a resposta em branco, e 3/22 respondeu “sim”.

No que concerne à questão sobre o regulamento da biblioteca, que pretendia
saber se este previa que os produtos e serviços da biblioteca oferecem condições de
acesso e uso à informação para os ENE, verifica-se, no contexto brasileiro, que 8/19
dos inquiridos indicaram que “sim”, 6/19 que “não” e 5/19 não responderam. Já no que
respeita aos respondentes portugueses, 3/22 dos inquiridos indicaram que “sim”, 13/22
que indicaram “não” e 6/22 dos inquiridos não responderam. Alguns dos inquiridos que
responderam “não” comentaram as suas respostas, tendo evidenciado três situações
principais: regulamentos desatualizados; regulamentos que especificam o utilizador de
forma geral o que já contempla o utilizador com necessidades especiais; e bibliotecas
cujo regulamento não contempla este tipo de situações porque não possuem arquivos
preparados para estes públicos.
Quando questionados sobre a política de desenvolvimento de coleções da
biblioteca, nomeadamente no que respeita à aquisição gradual de conteúdos em
formatos

alternativos

(braille,

áudio,

digital),

8/19

dos

inquiridos

brasileiros

responderam “sim”, 5/19 responderam “não” e 6/19 não responderam. Já no caso dos
inquiridos portugueses, 2/22 responderam “sim”, 12/22 responderam “não” e 8/22 não
responderam. De entre os que responderam “sim”, fica evidente que nas bibliotecas há
forte tendência para aquisição de material em formato digital e acessível, sendo a
indicação desses materiais feita, na maioria das vezes, pelo corpo docente das
universidades. Foi ainda ressaltado que, apesar da política permitir a aquisição de
materiais acessíveis, muitas bibliotecas enfrentam dificuldades para adquiri-los por
falta de recursos financeiros, pois tais materiais são muitos mais onerosos. Quanto
aqueles que responderam “não” fica evidente nos comentários que as bibliotecas
estão atualizando as suas políticas.
Em resposta à questão colocada, sobre se a política de aquisição da biblioteca
prevê o contato com autores/editoras para obtenção de arquivos digitais, a fim de
facilitar os procedimentos de transcrição dos documentos para formatos acessíveis,
12/22 dos inquiridos responderam que “não”, 2/22 que “sim” e 8/22 que “não se
aplica”, no contexto dos respondentes portugueses. No contexto brasileiro, obteve-se
que 8/19 dos inquiridos responderam que “sim”, 7/19 que “não” e 4/19 que “não se
aplica”. Dos que responderam “não”, alguns evidenciaram que a política de
desenvolvimento de coleções está a ser reformulada; os que responderam “sim”
1

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) tem como principal missão prestar serviços de assistência
social no que se diz respeito a melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência, conscientizando cada
vez mais a sociedade (ver site: http://apaebrasil.org.br).
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deixaram claro que esse tipo de contato privilegia o processo de transcrição dos
documentos para formatos acessíveis, ressaltando que os autores/editoras podem
facultar promoções e ofertas (brindes) aos consumidores de seus produtos.
Quanto à obtenção de recursos financeiros junto da instituição universitária
visando o desenvolvimento de uma biblioteca acessível a todos, 5/19 dos inquiridos
brasileiros afirmaram que “não”, 11/19 afirmaram que “sim” e 3/19 afirmaram que “não
se aplica”. Já 5/22 dos inquiridos portugueses afirmaram que “não”, 8/22 afirmaram
que “sim” e 9/22 afirmaram que “não se aplica”. Alguns dos inquiridos que
responderam “não” afirmaram que a biblioteca não tem recursos financeiros próprios,
tendo todas as propostas de aquisição de produtos acessíveis que ser aprovadas pela
instituição de ensino superior. Com efeito, são muitas atualmente as bibliotecas que
argumentam para a prioridade de recursos para aquisição desses materiais
informacionais e tecnológicos acessíveis; porém sabemos que numa instituição de
ensino superior existem prioridades que nem sempre incluem o arquivo acessível da
biblioteca universitária. Falta, em muitos dos casos, sensibilidade e conhecimento (e
empatia) por parte dos cargos superiores quanto à problemática enfrentada pelos ENE
(Bodaghi et al., 2016).
Em resposta à questão colocada, sobre o plano orçamental da biblioteca ou da
instituição/universidade no sentido de saber se este prevê recursos para a
implementação e/ou continuidade da acessibilidade no contexto da biblioteca, as
respostas revelam que 10/19 dos inquiridos brasileiros responderam que “não”, 4/19
responderam que “sim” e 5/19 responderam que “não se aplica”. 4/22 dos inquiridos
portugueses responderam que “sim”, 8/22 responderam que “não” e 10/22
responderam que “não se aplica”.

Os que afirmaram “sim” enfatizaram que as

bibliotecas, assim como toda a universidade, passou por adaptações físicas que
incluem: reformas de casas de banho (banheiros), sinalizações adequadas, vagas nos
estacionamentos, rampas, instalações de elevadores, bem como a previsão de
modernização dos elevadores mais antigos, entre outras. Foi ainda referida a
aquisição de materiais informacionais e recursos tecnológicos acessíveis como
consequência da implantação do Programa INCLUIR e da participação no GTAEDES.
Já os que responderam “não” enfatizaram que o plano orçamental da biblioteca mal
cobre os gastos básicos da mesma.
Outro resultado importante foi extraído quando se questionou sobre se a biblioteca
procura estabelecer parcerias com setores privados ou de capital misto que tenham
interesse em investir em projetos de inclusão de ENE através do acesso e uso da
informação. 5/19 dos respondentes brasileiros afirmaram que “sim”, 6/19 confirmou
que “não” e 8/19 responderam que “não se aplica”. Já os 10/22 dos respondentes
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portugueses afirmaram que “não”, 0/22 confirmou que “sim” e 12/22 responderam que
“não se aplica”. De entre os que responderam “sim”, percebe-se, nos seus
comentários, o quão fundamental é haver parcerias entre as bibliotecas e os sectores
privados ou de capital misto, tanto para o apoio financeiro, mas também para a troca
de experiências e informações sobre novas oportunidades de mercado. Quanto aos
que responderam “não”, estes teceram comentários que deixaram evidente que
qualquer parceria depende da política da Universidade à qual a biblioteca pertença,
valendo destaque para as seguintes afirmações: “Essa tarefa está com o gabinete e
com a direção de cada curso da Universidade. No entanto sempre que haja
necessidade de intervenção da biblioteca o processo é imediatamente acionado.”; “A
biblioteca não tem projetos voltados para o tema em questão. Esta continua sem
iniciativas deste tipo.”
No que concerne à questão sobre a função de atendimento aos utilizadores no
Serviço de Referência e Informação, nomeadamente sobre a possibilidade de serem
designados bibliotecários que tenham perfil adequado a essa atividade, atentando
que, além da capacitação técnica para a função, a pessoa seja comunicativa,
prestativa e atenta às diversas necessidades que o utilizador pode apresentar
independente de suas limitações, 11/22 dos inquiridos portugueses afirmaram que
“sim”, 4/22 responderam que “não” e 7/22 afirmaram que “não se aplica”. 13/19 dos
inquiridos brasileiros afirmaram que “sim”, 4/19 responderam que “não” e 2/19
afirmaram que “não se aplica”. Os que responderam “sim” destacam que todos os
bibliotecários que prestam serviço de atendimento ao público detêm competências
específicas para resolver e orientar os utilizadores com necessidades especiais.
Enfatizam ainda que o perfil do bibliotecário é primordial para o processo de inclusão
dentro de uma biblioteca, devendo este profissional ter sensibilidade para estes
públicos, tal como preconizam. Os que responderam “não” destacaram que a
biblioteca não possui uma política voltada para acessibilidade e o bibliotecário não
está preparado para atender o utilizador com necessidades especiais. Foi ainda
referido que, em muitas das bibliotecas inquiridas, as ações de inclusão e
acessibilidade então ainda numa fase embrionária.
Outro resultado interessante foi extraído quando se questionou se a Direção da
Biblioteca tem informações sobre o número de ENE que frequentam a universidade:
7/22 afirmaram que “sim”, 9/22 que “não” e 6/22 afirmaram que “não se aplica”, no
contexto português. 6/19 afirmaram que “sim”, 8/19 que “não” e 5/19 afirmaram que
“não se aplica”, no contexto brasileiro. De notar que os inquiridos especificaram que a
maior incidência de tipo de necessidade está em: 41/41 Deficiência visual, 21/41
Deficiência auditiva e 20/41 Deficiência motora. Foi ainda referido que estas
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informações são fornecidas pelo núcleo de acessibilidade das universidades e/ou pelo
GTAEDES.
Quando questionados sobre se a direção da Biblioteca tem conhecimento de
estudantes que frequentam a biblioteca e que apresentam necessidades especiais ou
algum tipo de limitação, 7/19 dos inquiridos brasileiros afirmaram que “sim”, 6/19 que
“não” e 6/19 que “não se aplica”. 13/22 dos inquiridos portugueses afirmaram que
“sim”, 5/22 que “não” e 4/22 afirmaram que “não se aplica”. Dentre a quantidade e tipo
de NEE a maior incidência está para 18/41 Deficiência visual, 13/41 Deficiência
auditiva, 11/41 Deficiência motora, 8/41 Esquizofrenia e 8/41 Bipolaridade (tabela 5).
Tabela 5 - A Direção da Biblioteca tem conhecimento de estudantes que frequentam a

Sim

7/19

Deficiência visual
Deficiência auditiva

18/41
13/41

Não

6/19

Deficiência motora

11/41

Não
se
aplica

6/19

Sim

13/22

Não

5/22
4/22

Quantidade e tipos de NEE

Brasil
Portugal

Informações sobre o nº de estudantes que frequentam a biblioteca

biblioteca e que apresentam necessidades especiais ou algum tipo de limitação

Dislexia

7/41

Altas habilidades

6/41

Esquizofrenia

8/41

Bipolaridade
Síndrome de Asperger
Outros (daltonismo; vários problemas causados por
acidente)

8/41
5/41
6/41

Não
se
aplica

Fonte: Os autores.

Na pergunta “Os estudantes com necessidade especial ou limitação usam os
serviços desta Biblioteca?” obteve-se a seguinte distribuição de respostas, de acordo
com a escala de frequência temporal apresentada (tabela 6) a maior incidência dos
inquiridos brasileiros responderam “Frequentemente”, com 5/19, seguido de “Nunca”,
com 5/19, depois de “Às vezes”, com 5/19. No caso português os inquiridos
responderam “Nunca”, com 4/22 seguido de “Às vezes”, com 4/22, “Frequentemente”,
com 5/22, depois de “Sempre”, com 6/22.
Tabela 6 – Os estudantes com necessidade especial ou limitação usam os serviços desta

Nunca

5/19

Raramente

2/19

Às vezes

5/19

Frequênci
a de uso
(Portugal)

Frequênci
a de uso
(Brasil)

Biblioteca
Nunca

4/22

Raramente

3/22

Às vezes

4/22
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Frequentem
ente
Sempre

5/19

Frequentem
ente

2/19

Sempre

5/22

6/22

Fonte: Os autores.

Verifica-se, na interpretação desta distribuição, tabela 6, que os ENE ainda
apresentam um alto índice de nunca utilizarem os serviços das bibliotecas
universitárias brasileiras e portuguesas.
Os inquiridos foram ainda questionados sobre a existência, na biblioteca, de um
registo sobre os ENE que a frequentam, identificando as suas limitações e
necessidades no acesso e uso da informação: dos inquiridos brasileiros 11/19
responderam que “não”, 5/19 afirmaram que “sim” e 3/19 afirmaram que não
responderam. 6/22 dos inquiridos portugueses responderam “não”, seguido de 6/22
que afirmaram que “sim” e 10/22 que não responderam.
Na pergunta “a biblioteca dispõe de um meio acessível para que os
usuários/utilizadores possam emitir sugestões e críticas aos produtos e serviços da
biblioteca?” obtiveram-se as seguintes respostas: 9/19 afirmaram que “sim”, 6/19
responderam que “não” e 4/19 responderam que não responderam, no contexto
brasileiro. 16/22 Afirmaram que “sim”, 2/22 responderam que “não” e 4/19
responderam que não responderam, no contexto português. Quando instigados a
comentar as suas respostas, os que afirmaram “sim” foram unânimes ao comentar que
os meios disponibilizados aos usuários/utilizadores para emitir sugestões e críticas são
os tradicionais, nomeadamente formulários e/ou caixas de sugestões, além do email.
Quanto inquiridos sobre a existência de cursos e formação sobre acessibilidade e
inclusão de usuários/utilizadores com necessidades especiais para os bibliotecários,
7/19 respondeu que “não”, seguido de 7/19 respondeu que “sim” e 5/19 respondeu que
“não se aplica”, no contexto brasileiro. No contexto português 12/22 responderam que
“não”, seguido de 9/22 que responderam que “sim” e de 1/22 respondeu que “não se
aplica”. De notar que a análise destas repostas evidenciou a influência e parceria entre
as bibliotecas e os núcleos de acessibilidade e GTAEDES na promoção destes cursos
e oportunidades de formação para os bibliotecários e na sua sensibilização, através da
promoção da educação continuada.
Já no que respeita ao desenvolvimento de ações culturais e científicas que
promovam a inclusão de ENE, 6/22 dos respondentes portugueses afirmaram que
“sim”, 6/22 que “não” e 10/22 afirmaram que “não se aplica”. 5/19 dos respondentes
brasileiros afirmaram que “sim”, 8/19 que “não” e 6/19 afirmaram que “não se aplica”.
De notar que os inquiridos que forneceram a informação positiva, quando estimulados
a identificar e comentar mais sobre as ações e projetos desenvolvidos, destacaram:
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palestras, exposições, workshops, cursos, seminários, comemorações de efemérides,
exposições inclusivas, com percursos para cegos, dentre outros.
5. CONCLUSÃO
O presente estudo procurou conhecer algumas práticas inclusivas de valor
acrescentado desenvolvidas pelas bibliotecas universitárias públicas (federais)
brasileiras e bibliotecas universitárias portuguesas. De entre as limitações encontradas
durante o processo de recolha de dados está a falta de resposta dos
diretores/coordenadores das bibliotecas, tanto no que respeita ao termo de aceitação
para participar na investigação, como no envio dos questionários respondidos. Ainda
assim, e mesmo neste cenário de não universalidade da amostra, esta foi suficiente
para verificar a existência de tendências e práticas inclusivas nas bibliotecas
universitárias brasileiras e portuguesas.
Constatou-se que existe ainda uma grande fragilidade, em ambos países, quanto
às práticas inclusivas das bibliotecas universitárias para promover a inclusão social de
ENE. A biblioteca não oferece produtos e serviços que permitam condições de acesso
e uso à informação para os ENE. Falta uma política de desenvolvimento de coleções
da biblioteca, nomeadamente no que respeita à aquisição gradual de conteúdos em
formatos alternativos (braille, áudio, digital), e que preveja o contato com
autores/editoras para obtenção de arquivos digitais, a fim de facilitar os procedimentos
de transcrição dos documentos para formatos acessíveis.
Outro ponto crítico está na falta de obtenção de recursos financeiros junto da
instituição universitária visando o desenvolvimento e/ou continuidade da acessibilidade
no contexto da biblioteca. Verifica-se ainda que a biblioteca raramente procura
estabelecer parcerias com setores privados ou de capital misto que tenham interesse
em investir em projetos de inclusão de ENE.
Observou-se também que a Direção da Biblioteca não tem informações sobre o
número de ENE que frequentam a universidade e que são utilizadores reais e
potenciais da biblioteca. Neste item é de notar que a realidade portuguesa se
apresenta de forma menos crítica do que a realidade brasileira.
Denota-se a inexistência, na biblioteca, de um registo sobre os ENE que a
frequentam, identificando as suas limitações e necessidades no acesso e uso da
informação; em particular no cenário brasileiro, não existe ainda um meio acessível
para que os utilizadores possam emitir sugestões e críticas aos produtos e serviços da
biblioteca. Foi ainda verificada a inexistência de ações culturais e científicas que
promovam a inclusão de ENE. Genericamente, observou-se, portanto, um baixo índice
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de estudantes com necessidade especial ou limitação que usam os serviços das
Bibliotecas investigadas.
Os

resultados

alcançados

permitem,

contudo,

verificar

que

os

diretores/coordenadores das bibliotecas têm conhecimento da fragilidade das suas
atuações, reconhecendo que falta mais determinação, conhecimento e sensibilidade
para os problemas enfrentados pelos estudantes com necessidades especiais. Para
que esta fragilidade seja eliminada, também ao nível da gestão das bibliotecas, é
fundamental planear diferentes ações/iniciativas de promoção da acessibilidade no
contexto das bibliotecas investigadas. É inquestionável a urgência das bibliotecas em
capacitar os seus bibliotecários. A falta de capacitação do profissional sobre
acessibilidade em bibliotecas deixa uma lacuna no processo de acesso dos
estudantes com necessidades especiais e, uma vez não qualificados, os bibliotecários
apresentam dificuldades acrescidas em propor projetos e empreendimentos nesta
área.
A partir deste diagnóstico os diretores/coordenadores das bibliotecas devem ser
capazes de agir para mudar a situação encontrada. Tentar sensibilizar os
administradores das universidades para a problemática dos ENE, tentar estabelecer
parcerias com setores privados ou de capital misto que tenham interesse em investir
em projetos de inclusão de ENE, entre outros. Acredita-se que o caminho para a
mudança está no desenvolvimento de projetos e estudos que permitam a efectivação
da inclusão e acessibilidade pelo envolvimento de produtos, serviços, técnicas e
métodos, na tentativa de atenuar as limitações e romper as barreiras, na perspectiva
de garantir igualdade de direitos e plena participação e qualidade de vida para os
ENE.
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Resumo:

Os recursos de Tecnologia Assistiva estão presentes desde os
primórdios da humanidade até a atualidade. Uma bengala feita com
galho de árvore é uma tecnologia assistiva usada há milênios, em outro
extremo estão aplicativos atuais para smartphones, como por exemplo
um software inovador que transforma textos em linguagem de sinais para
surdos. As tecnologias assistivas são ferramentas e serviços que
maximizam habilidades funcionais de pessoas com deficiência
promovendo maior autonomia e inclusão social. Pessoas com deficiência
possuem direitos amparados pelas leis brasileiras, como adaptações de
acessibilidade para comunicação, acesso físico, reserva de vagas em
concursos e garantia de inclusão escolar. As políticas brasileiras para
atendimento às pessoas com deficiência e suas relações com
tecnologias assistivas e educação são objeto desse artigo. Trata-se de
uma pesquisa documental de abordagem qualitativa. Na fundamentação
teórica são detalhando conceitos, leis e questões sociais das tecnologias
assistivas. A segunda parte do estudo expõe a apresentação e análise
de dados, em que são descritas orientações e recursos para a utilização
de tecnologias assistivas em instituições educacionais no Brasil
contemplando quatro categorias: deficiência física, visual e auditiva.
Ensinar alunos em sua diversidade respeitando suas necessidades exige
reavaliar as concepções de inclusão escolar, nesse sentido, muitos
recursos e adaptações educativas são sugeridos nesse artigo para cada
tipo de deficiência. Não existem receitas prontas para atender
necessidades educativas especiais, contudo as tecnologias assistivas
são um suporte valioso para que todos tenham escolas adequadas,
acessíveis e inclusivas.

Palavras chave:

Tecnologias assistivas; inclusão escolar;
atendimento à pessoa com deficiência.

Abstract:

Assistive Technology resources have been present since the dawn of
humanity and remain up until the present. A cane made out of tree
branches is an assistive technology used for millennia, at the other
extreme are the current applications for smartphones, such as an
innovative software that translates text into sign language for the deaf.
Assistive technologies are tools and services that maximize functional
abilities of people with disabilities by promoting greater autonomy and
social inclusion. People with disabilities have rights protected under
Brazilian law, as accessibility adaptations for communication, physical
access, reserved places in contests and the warranty of school inclusion.
Brazilian policies about the care for people with disabilities and their
relationships with assistive technologies and education are the subject of
this article. This is a documentary research of qualitative approach.
Concepts, laws and social issues of assistive technologies
are detailed during the theoretical foundation. The second
part of the study exposes the presentation and analysis of
data, where guidelines and resources are described for the
use of assistive technologies in educational institutions in
Brazil covering four categories: physical, visual and hearing.
Teaching students in their diversity, respecting their needs

políticas

de
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requires the reassessment of school inclusion conceptions, in
this sense, many resources and educational adaptations are
suggested in this article for each type of disability. There are
no ready-made recipes to meet special educational needs,
but the assistive technologies are a valuable support for
appropriate, accessible and inclusive schools for everyone.
Keywords:

Assistive Technology; scholar inclusion; Care policies for
people with disabilities.

1. INTRODUÇÃO

Novos cenários e paradigmas emergem na contemporaneidade deixando
instituições e grupos sociais mais propícios à aceitação da diversidade. Mecanismos
de segregação devem ser questionados para trilhar novos caminhos de inclusão, e as
tecnologias assistivas são parceiras nessa construção. A evolução de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) aponta para variadas maneiras de construção do
conhecimento, além de novas possibilidades de assistências e educação.
Tecnologia Assistiva (TA) remete a um conjunto de concepções ainda em pleno
processo de construção e sistematização, daí emerge a relevância da discussão
empreendida nesse estudo material. A utilização de recursos de Tecnologia Assistiva
remonta os primórdios da história da humanidade até a atualidade. Na educação, há
recursos simples e de baixo custo, que podem ser disponibilizados em salas de aula
inclusivas conforme as necessidades de cada aluno, como: suportes para visualização
de papéis ou livros, esponjas e outros materiais para engrossadores de lápis ou
canetas, pranchas de adaptadas servindo como mesa para cadeira de rodas e muitas
possibilidades que contam com muita criatividade, além de soluções que envolvem
pesquisas e estudos específicos. Seu uso vai além de apenas ajudar o aluno a fazer
tarefas programadas na rotina escolar, elas fornecem meios para que possam ser, atuar
e contribuir de maneira construtiva em sua própria história de vida e comunidade.
Esse artigo está estruturado em quatro partes. A primeira parte aborda o
referencial teórico expondo aspectos históricos, conceituais, legais e sociais das
tecnologias assistivas. A segunda define brevemente os procedimentos metodológicos
que embasam a pesquisa. Depois, na apresentação e análise de dados, são
apresentadas orientações e recursos para a utilização de TA em instituições
educacionais no Brasil. A quarta e última parte se refere às considerações finais.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A pessoa com deficiência em uma perspectiva histórica
No Brasil do século XXI várias leis, ONGs e grupos trabalham para garantir
direitos às pessoas com deficiência. Mas como elas foram tratadas historicamente e
como a assistência evoluiu? Sob a égide da Psicologia e Sociologia comportamentos e
valores de um grupo social são materializados em conceitos e preconceitos sobre o que
é diferente e o que é desejável. Cada grupo social trata pessoas com deficiência, de
acordo com suas visões sobre suas capacidades. Até pouco tempo, essas pessoas
eram consideradas fracas e incapazes. Incompatíveis com os parâmetros de existência
e produção, desvalorizadas por não corresponderem às expectativas de um modo de
produção que busca a produtividade e padronização (Aranha, 2001).
Essa exclusão evidencia contradições do capitalismo. Todos em maior ou menor
grau, possuem dificuldades em certas atividades. Diante das mudanças no mundo do
trabalho e avanços tecnológicos, o sentido que o capital dá ao trabalho é divergente do
sentido humano. Trabalhar é dar sentido a própria existência por meio da construção de
uma identidade profissional, por meio do senso de pertencimento e realização pessoal
(Antunes, 2002). Se no capitalismo o trabalho atrela-se à produtividade e lucro há uma
distorção que dificulta a inserção da pessoa com deficiência.
Duas concepções regeram a sociedade com relação as deficiência: a
espiritualista e organicista. (Souza & Kamimura, 2010). Espiritualistas tiveram ápice
no século XII e atribuíam como causas da deficiência questões místicas como benção
e maldição, visão prevalente ainda hoje em alguns grupos. A concepção organicista,
consolidada a partir da ciência do século XIX, analisava fatores orgânicos e patológico.
Mediante descobertas da biologia, saúde e medicina pesquisas foram produzidas e o
deficiente passou a ser visto como doente em tratamento visando cura.

2.2 Aspectos legais e sociais no Brasil contemporâneo
Pessoas com deficiência possuem direitos amparados pelas leis brasileiras, como
acessibilidade para comunicação, acesso físico, reserva de vagas em concursos e
garantia de inclusão escolar. Porém ainda não são todos os lugares e oportunidades
que se adaptam às pessoas com deficiência.
A Constituição Federal de 1988 representou avanço na garantia de direitos,
“passou para uma nova dimensão sustentada nos direitos humanos expressando a
importância da promoção e reconhecimento do portador de deficiência como
Cidadão de Pleno Direito” (Almeida, 1997, p.12).

701

A inclusão na Política Nacional de Integração Social das Pessoas com Deficiência, aborda a educaç
habilidades e conhecimentos profissionais. Ações de formação são oferecidas no nível
básico, técnico e tecnólogo, em instituições especializadas ou ambientes de trabalho.

A Lei 8.213/91 fixou reserva de vagas nos seguintes percentuais: empresas com 101 e 200 emprega
após a contratação de substituto de condição semelhante”. No §2º dispõe que órgãos
competentes irão gerar “estatísticas de vagas preenchidas por reabilitados e
deficientes habilitados, para sindicatos ou entidades representativas” (Brasil, 1991).
A lei 10.098/2000 instituiu normas basilares para promover acessibilidade às
pessoas com deficiência física especificamente, pela eliminação de obstáculos em vias
e espaços públicos, mobiliário urbano e construção, além de transporte e comunicação.
Para conhecer a totalidade da legislação vigente no Brasil de proteção às pessoas com
deficiência, a câmara dos deputados edita o documento intitulado “Legislação Brasileira
sobre Pessoas Portadoras de Deficiência” (Brasil, 2011).

2.3 Tecnologias Assistivas: conceito, contexto e repercussões
“Para pessoas sem deficiência, a tecnologia facilita as coisas. Para pessoas com
deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis” (Radabaugh, 1993). “Tecnologia
Assistiva” é a terminologia oficial de publicações e legislações nacionais e
internacionais. O termo “assistive technology” na legislação norte-americana compõe
o American with Disabilities Act (ADA), que rege direitos dos cidadãos com deficiência
(Sartoretto & Bersch, 2014). Tecnologia Assistiva designa o arsenal de recursos e
serviços que contribuem para viabilizar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas
com deficiência para promover autonomia e inclusão social.
Os artefatos tecnológicos auxiliam nas mais variadas atividades, tais como:
utensílios de cozinha, computadores, canetas, controle remoto, meios de transporte,
telefones celulares, relógios, enfim, uma imensa listagem de recursos, “que já estão
assimilados à nossa rotina e são instrumentos que facilitam o desempenho de tarefas
das mais variadas, são tecnologias que auxiliam” (Bersch, 2008, p.2). Recursos são
objetos e equipamentos; podem ser ainda um produtos ou sistemas fabricados em série
ou sob medida usados para acrescentar ou melhorar capacidades funcionais. Já os
Serviços são os processos (institucionalizados ou não) que ajudam de maneira direta
uma pessoa com deficiência a eleger, adquirir ou usar estes recursos.
O Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), Portaria n° 142/2006, propõe que tecnologia
assistiva é uma área de conhecimento interdisciplinar que engloba “produtos, recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou
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mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social” (Brasil, 2006). O CAT congrega especialistas brasileiros objetivando:
elaborar propostas de políticas governamentais e convênios entre a sociedade civil e
órgãos públicos a respeito de tecnologia assistiva; Mapear periodicamente os recursos
humanos nessa temática; registrar centros regionais de referência, visando formar
uma rede nacional integrada; estruturar diretrizes da área de conhecimento; motivar a
criação de centros de referência; liderar a criação de cursos, sempre com a finalidade
de formar pessoal capacitado e apoiar pesquisas na área (Bersch, 2008).
O documento "Empowering Users Through Assistive Technology", da União
Européia, incorpora ao conceito de tecnologia assistiva ações para funcionalidade:
“não indica apenas objetos físicos, como dispositivos ou equipamento, mas se refere
também a produtos, contextos organizacionais ou modos de agir, que incluem
princípios e componentes técnicos”. (European Commission, 1998).
A Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS) junto com o
Instituto de Tecnologia Social (ITS) realizam uma pesquisa Nacional sobre
Tecnologia Assistiva e divulgam no site www.assistiva.org.br a relação de
instituições que fazem pesquisa, desenvolvimento, aplicação e disseminação de
TA no Brasil. (Bersch, 2008, p.11).

O Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Especial mantém o
“Portal de Ajudas Técnicas” congregando recursos na área de Material pedagógico
adaptado, Comunicação Alternativa e Recursos de Acessibilidade ao Computador.
O Portal objetiva “apoiar a escola e contribuir com profissionais na busca de
soluções para prática pedagógica” (MEC/SEESP, 2013). Os recursos do site dizem
respeito

à:

mobilidade;

recursos

para

comunicação

alternativa;

recursos

pedagógicos adaptados; adaptadores manuais; informática; e mobiliário adaptado.
A TA deve ser entendida como recurso do usuário e não recurso do profissional
de alguma área específica. Isto se justifica pelo fato de que ela serve à pessoa com
deficiência que necessita desempenhar funções do cotidiano de forma independente.
Por exemplo, a bengala é do cego, a cadeira de rodas do deficiência físico.

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
3.1 Procedimentos Metodológicos
A pesquisa foi realizada com base em leituras, discussões e interesses advindos
da coordenação de um grupo de pesquisa em TICs aplicação à educação em saúde. A
pesquisa caracteriza um estudo de tipo documental, de abordagem qualitativa,
especificando ainda uma pesquisa explanatória (Severino, 2013). Para o levantamento
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documental foram acessados sites de ONGs, repositórios de conteúdo web, base
online da BVS, banco de legislações, diretrizes e cartilhas do MEC, etc.

3.2 Orientações e recursos educacionais com tecnologias assistivas
A educação especial envolve todos os níveis e etapas da educação formal, além de
prever atendimento e serviços especializados. Também contempla orientação dos
processos de ensino-aprendizagem numa perspectiva inclusiva em turmas regulares na
educação básica. O atendimento educacional especializado visa identificar, produzir e
estruturar processos e instrumentos pedagógicos para superação de obstáculos a fim de
auxiliar a participação dos alunos de acordo com suas necessidades particulares. As
atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado, em salas de
recursos ou na sala de aula regular, que complementam a formação com vistas à
ampliar a autonomia dentro e fora da escola. Nas atividades de atendimento
educacional especializado são disponibilizados programas de enriquecimento
curricular, ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e tecnologia
assistiva (MEC/SEESP, 2007a).
São abordadas aqui três categorias de deficiências: baixa visão ou cegueira,
perda auditiva e deficiência física, com definições, sugestões didáticas e recursos de
TA específicos para cada caso considerando a educação formal.
3.2.1 Pessoa com perda auditiva
A deficiência auditiva diz respeito a perda parcial ou total da capacidade de ouvir.
Para ser considerado surdo o individuo precisa ter audição não funcional, e será
parcialmente surdo se tiver capacidade de ouvir, ainda que pouco, com ou sem
prótese auditiva. (Comunidade da Deficiência, 2014).
As trocas simbólicas estimulam a capacidade representativa desses alunos,
contribuindo para o desenvolvimento do pensamento e do conhecimento. As Escolas
devem estar preparadas para esse ensino por meio da capacitação dos profissionais e
tecnologias assistivas com a utilização de símbolos não verbais como gestos e imagens
(Poker, 2001). Para tanto, é preciso consolidar um modelo que inclua todos em escolas
regulares com formação e recursos adequados.
A tecnologia assistiva linguística gestual mais relevante para deficientes auditivos
é a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A Libras é o principal meio de comunicação
entre as pessoas com perda auditiva entre si e de ouvintes com elas. O Decreto
Federal nº 5626/2005 institui que alunos com deficiência auditiva tem direito a
educação bilíngue em escolas regulares, aprendendo Libras como primeira língua e
Língua Portuguesa escrita como segunda língua. O Ministério da Educação tem
aumentado o contingente de profissionais capacitados em Libras, certificando
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intérpretes pelo Prolibras (Programa Nacional para Certificação de Proficiência no Uso
e Ensino da Libras). Nesse mesmo decreto cursos superiores de Pedagogia,
Fonoaudiologia e Letras precisam ter Libras no currículo (Brasil, 2005).
Para essa categoria de deficiência a TA são contemplados recursos presentes em
salas de aula e salas de atendimento especializado, tais como: mural de avisos e
notícias, biblioteca da sala, painéis de gravuras e fotos sobre temas de aula, roteiro de
planejamento, fichas de atividades e outros. O Alfabeto Dactilológico é usado pelos
surdos para soletração por meio de símbolos manuais representando as letras.
Qualquer tecnologia que auxilie na melhora da audição irá contribuir para elevar
atenção, concentração, equilíbrio e comunicação.
Os auxílios para pessoas surdas ou com déficit auditivo incluem diversos
equipamentos, aparelhos para surdez, telefones com teclado-teletipo (TTY), sistemas
com alerta táctil-visual, entre outros. Na imagem a seguir são apresentados alguns
recursos atuais para telefonia pública e celular que permitem que pessoas surdas se
comuniquem com agilidade e efetividade:
Imagem 1 – Tecnologias Assistivas para pessoas com deficiência auditiva

Fonte: banco de imagens autorizado Shutterstock.

Um exemplo de tecnologia de informação inovadora para auxilio à comunidade de
deficientes auditivos está no site www.dicionarioLibras.com.br. Trata-se de um aplicativo
que realiza a tradução de palavras ou pequenos textos digitados em português para
Libras via alfabeto dactilológico. Já o site http://www.rybena.org.br informa sobre o Player
Rybená, equipamento nacional desenvolvido pelo instituto ICTS capaz de converter
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páginas web ou texto em português para Libras. O Torpedo Rybená é um serviço que
permite receber e enviar mensagens de texto em Libras (Acessibilidade inclusiva, 2014).

3.2.2 Deficiência Visual
Conteúdos da educação formal exigem visualização constante em um contexto
linguístico composto por uma infinidade de símbolos gráficos, letras, números e
imagens. Dessa forma as necessidades que decorrem de deficiências visuais acabam
sendo desconsideradas.
Considere-se que o sistema visual detecta e integra de forma instantânea e
imediata mais de 80% dos estímulos no ambiente. Ao entrar na mesma sala com
os olhos vendados, a professora parece sofrer de uma súbita amnésia visual. Ela
não consegue localizar a mesa, a cadeira e se sente incapaz de escrever
qualquer coisa no quadro negro. Fica aturdida com o vozerio, não consegue
entender o que os alunos dizem, tem dificuldade para se deslocar e se orientar
de um lado para o outro e não localiza a porta de saída. Ela fica perdida e
desorientada em sua casa sempre que falta luz elétrica. (MEC/SEESP, 2007b).

Um aluno que enxerga normalmente estabelece comunicação visual com o mundo
exterior pelos estímulos que recebe, acompanhando o movimento e os objetos,
decodificando estímulos visuais o tempo todo. A visão tem primazia na hierarquia dos
sentidos, ocupando lugar relevante na percepção e integração de formas, tamanhos,
cores e imagens que compõem um certo cenário. A visão é o elo que integra os demais
sentidos, e a sua falta ou diminuição compromete o processo de aprendizagem.
A cegueira é uma alteração grave ou absoluta de uma ou mais das funções da
visão que influencia a capacidade de perceber profundidade, luz, formas, cores ou
posição em um campo visual. Se a falta da visão afetar somente um dos olhos (visão
monocular) o outro olho assume as funções visuais sem provocar problemas
significativos ao uso satisfatório da visão. Na escola os educadores devem estar atentos
a comportamentos de alunos com baixa visão, que manifestam dificuldades de
percepção em situações como: objetos mal iluminados, ambientes muito claros,
superfícies ou materiais com pouco contraste, coisas em movimento, noção de
profundidade e visão 3D.
Para auxílios aos cegos ou pessoas com visão subnormal os equipamentos visam
a independência de pessoas com deficiência visual na realização de tarefas como:
mobilidade independente, escrever/ler, consultar o relógio, usar calculadora, verificar
pressão ou temperatura do corpo, usar computador, telefone ou outros dispositivos
eletrônicos, cozinhar, identificar cores e peças de vestuário, entre outras. Contempla
ainda auxílios ópticos, lupas e lentes; softwares leitores de tela, leitores de texto,
ampliadores de tela; impressoras braile e agendas eletrônicas.
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Recursos ou auxílios ópticos são lentes de uso especial prescritos por
oftalmologistas. São recursos personalizados com o uso de lentes, lupas, óculos,
telescópios que representa ganho valioso em termos de qualidade, conforto e
desempenho visual, que não descarta a necessidade de adaptação dos materiais
escolares. A utilização de tecnologias assistivas para deficientes visuais engloba
recursos ópticos e não-ópticos e abrange o trabalho de pedagogia, psicologia,
orientação, mobilidade e entre outros que forem necessários. Dentre os recursos ópticos
o MEC/SEESP (2007b) destacam-se:
Recursos ópticos para longe: telescópio: leitura no quadro negro, telessistemas,
telelupas e lunetas; Recursos ópticos para perto: óculos específicos com lentes
aumentativas (óculos bifocais, lentes esferoprismáticas, lentes monofocais esféricas,
telemicroscópicos); Lupas manuais ou lupas de mesa e de apoio: ampliam o
tamanho de elementos para a leitura. Quanto maior a ampliação, menor o campo
visual e maior a fadiga.
Dentre os recursos não-ópticos o MEC/SEESP (2007b) sugere alguns como:
Tipos ampliados: aumento no tamanho de fontes, símbolos e elementos gráficos em
materiais diversos; Acetato amarelo: reduz a incidência de claridade no papel; Plano
inclinado: carteira escolar adaptada com a mesa inclinada para que o aluno realize
atividades com conforto visual e estabilidade da coluna vertebral; Acessórios: lápis
4B ou 6B, canetas de ponta porosa, suporte para livros, cadernos com pautas pretas
espaçadas, guia de leitura e gravadores; Softwares: magnificadores de tela e
programas de síntese de voz; Chapéus e bonés: diminuição do reflexo da luz;
Circuito fechado de televisão: conectado a monitor aumenta até 60 vezes as imagens.
Uma das tecnologias mais importantes é o sistema Braille criado no século XIX.
Conhecido universalmente como código de leitura e escrita embasado na combinação
de 63 pontos que representam letras, números e outros símbolos gráficos. O domínio
do alfabeto Braille e de noções fundamentais do sistema pelos educadores é muito
recomendado e pode ser adquirido por meio de cursos de capacitação. Um deles é o
Braille Virtual da Universidade de São Paulo (USP) que viabiliza aprendizagem do
Braille para pessoas videntes, disponível em: http://www.braillevirtual.fe.usp.br/pt/.
Na imagem a seguir é possível visualizar uma carteira escolar em plano inclinado
e um controle remoto moderno em braile.
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Imagem 2 – Tecnologias Assistivas para pessoas com deficiência visual

Fonte: arquivo pessoal e banco de imagens autorizado Shutterstock.

3.1.3 Deficiência Física
No Decreto nª 3.298 de 1999 encontra-se de deficiência física, conforme segue:
Art.4 - Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros
com deformidade congênita ou adquirida (BRASIL,1999).

O comprometimento da função física relaciona-se a falta de um membro
(amputação), má-formação ou deformação (acometem o sistema muscular e
esquelético). Outras questões funcionais motoras podem decorrer de lesão cerebral
gerando modificações no tônus muscular (hipertonia, hipotonia, movimentos
involuntários e incoordenados).
O atendimento deve ocorrer por meio de recursos e técnicas para cada tipo de
comprometimento, objetivando que o aluno receba atenção individualizada para melhorar
sua comunicação e mobilidade. O Atendimento Educacional Especializado pode usar
várias categorias de Tecnologia Assistiva conforme MEC/SEESP (2007b):
a) Comunicação Aumentativa e Alternativa: atender necessidades de
educandos com dificuldade de fala e de escrita.
b) Materiais didático-pedagógicos: adequação às necessidades específicas,
como engrossadores de lápis, quadro magnético com letras imantadas,
tesouras adaptadas.
c) Projetos em parceria: profissionais de arquitetura, engenharia, saúde
desenvolvendo

trabalhos

de

acessibilidade

arquitetônica.

Categoria

de

responsabilidade de professores, equipe pedagógica e todos envolvidos com
esses alunos.
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d) Recursos de informática: teclado, mouse, ponteira de cabeça, programas
especiais e acionadores adaptados.
e) Mobiliário apropriado: mobiliário adaptado conforme especificações:
mesas, cadeiras, quadro, entre outros, além de recursos como cadeiras de
rodas e andadores.
Na imagem a seguir são apresentadas tecnologias inovadoras para controle do
ambiente, uma prótese de titânio de última geração e uma cadeira motorizada
com acesso à internet.
Imagem 3 – Tecnologias Assistivas para pessoas com deficiência física

Fonte: banco de imagens autorizado Shutterstock.

Os recursos a seguir podem auxiliar na rotina escolar: Tesouras adaptadas:
alunos com dificuldade da coordenação motora fina não podem recortar sem uso de
tesoura especial; Desenho e Pintura: representam o entendimento e os sentimentos
dos alunos. Podem ter dificuldade para manejo do lápis, giz ou pincel. Além de
manusear os instrumentos é preciso segurar o papel com a outra mão. Para o uso do
lápis é preciso verificar a habilidade de preensão da mão do aluno e selecionar uma
alternativa como um engrossador para lápis ou pincel, e uma prancheta para fixar o
papel; Escrita: caso se canse ou não consiga escrever uma solução é juntar letras e
sílabas previamente fixadas em madeira, papelão ou tampinhas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A OMS contabiliza que existam no mundo mais de 800 milhões de pessoas
com deficiência, quase 10% da população global. No Brasil 42 milhões têm algum
tipo de deficiência, de acordo com o último Censo divulgado. Idosos ultrapassam
16 milhões, o que deve duplicar em 20 anos (IBGE, 2014). Esses números ajudam
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a compreender o desafio de construção de uma sociedade inclusiva, embasada no
respeito às diferenças, valorização da diversidade e garantia de acesso a direitos.
Em muitos países, as políticas públicas para pessoas com deficiência buscam a
superação do denominado “modelo médico” e enfoques assistencialistas, para adotar
o “modelo dos direitos ou da cidadania” que garanta inclusão e participação. Nesse
sentido as políticas públicas com auxílio de Tecnologias Assistivas, ao integrar
diversas áreas na saúde engenharia, educação, entre outras.
Ensinar alunos em sua diversidade respeitando suas necessidades exige reavaliar
as concepções de inclusão escolar. Para o bom andamento do trabalho pedagógico e
obtenção de resultados o processo de ensino-aprendizagem deve ser capaz de:
 Sugerir ações pedagógicas como começo, meio e fim;
 Conhecer os alunos individualmente, respeitando ritmo e tempo de
aprendizagem, interagindo com família e outros profissionais;
 Gerar ambiente estimulante, encorajador, socialmente acolhedor, favorável ao
desenvolvimento de todos;
 Assegurar o posicionamento corporal correto do aluno;
 Desfazer barreiras arquitetônicas, instrumentais e comunicacionais em sala
de aula e dependências escolares;
 Estabelecer princípios de convivência em grupo;
 Selecionar materiais adequados a cada tipo de deficiência;
Não existem receitas prontas para atender necessidades educativas especiais.
Além das tecnologias assistivas compartilhadas nesse estudo, deve-se buscar
informações e orientações que ampliem as possibilidades, para que todos os alunos
encontrem escolas adequadas, acessíveis e inclusivas.
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Resumo:

A importância do envolvimento parental na aprendizagem das
crianças e a sua relação com os resultados alcançados é há
muito objeto de estudo, associando-se positivamente ao
sucesso académico. Estando a tecnologia cada vez mais
acessível, interessa explorar as possibilidades de uso de
uma plataforma tecnológica para incrementar o envolvimento
parental e verificar o impacto nos resultados de
aprendizagem das crianças. Com este estudo pretende-se
compreender a perspetiva dos pais sobre as funcionalidades
e conteúdos que deve ter uma plataforma que potencie a
comunicação entre jardim-de-infância (JI) e família e que
promova o envolvimento parental na aprendizagem.
Envolvendo-se quatro grupos de JI no estudo, através de um
inquérito por questionário aos encarregados de educação,
caracterizaram-se pais e crianças quanto à afinidade
tecnológica e identificaram-se as respetivas necessidades
relativamente à plataforma. Os resultados permitem concluir
que os pais utilizam a tecnologia no seu dia-a-dia, integramna em atividades com os filhos, veem como vantajosa a
utilização de uma plataforma para o envolvimento parental,
privilegiando as funcionalidades: notícias e calendário de
eventos, galeria de fotografias e vídeos e serviço privado de
mensagens com o educador. Uma preocupação demonstrada
é a proteção da privacidade da informação, em particular, a
partilha
de
fotografias
onde
as
crianças
estejam
identificadas.

Palavras-chave:

Envolvimento parental, jardim-de-infância, TIC

Abstract:

The importance of parental involvement in children's learning
and its relationship with the results achieved has been
studied for many years, being associated with academic
success. With the increasing access to technology, it is
interesting to explore the possibilities of using a
technological platform to enhance parental involvement and
to study its impacts on children's learning. This study aims to
understand the parents' perspective on the functionality and
content
that
a
platform
should
have
to
improve
communication between kindergarten and families and
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promote parental involvement in learning. Including four
kindergarten groups in the study, we conducted a
questionnaire to parents, to characterize the technological
affinity and mapping of needs in relation to the platform. The
results suggest that parents use technology in their daily
lives, carry out technological activities with their children,
consider advantageous to use a platform for parental
involvement. Parents emphasize some features: news and
events calendar, photo and videos gallery and private
messages with the educator. A general concern is the
protection of information, in particular, sharing photos where
children are identified.
Keywords:

Parental involvement, ICT, Kindergarten

1. INTRODUÇÃO

O envolvimento parental no processo de aprendizagem formal dos filhos é um
tema muito abrangente, que implica a participação dos pais em atividades
relacionadas com a escola. Vários estudos reconhecem a importância do envolvimento
parental para o sucesso da aprendizagem das crianças, apontando-o como um fator
importante na aquisição de competências e nos resultados alcançados. Mais ainda,
sugerem que, quando há maior envolvimento parental, as crianças têm melhor
performance académica, maior capacidade de autocontrolo, menos problemas
disciplinares, hábitos de estudo fortalecidos, orientação para o trabalho, atitudes mais
positivas face à escola e aspirações de prosseguir para o Ensino Superior
(Eipstein,1995; Harris & Goodhall, 2008; Melhuish et al, 2008).
Relativamente às crianças em idade pré-escolar, acresce o impacto no
desenvolvimento geral, no desenvolvimento cognitivo e na preparação para a escola
(Hilado & Philips, 2013). Relacionam-se, também, as relações positivas entre
educadores e pais com a aquisição de competências sociais das crianças (Diamond &
Justice, 2013).
A comunicação entre a instituição educativa e a família está na base do
envolvimento parental. Ferramentas tecnológicas (websites, redes sociais, blogs ou email) originam novos canais de comunicação e partilha de informação, podendo
melhorar a relação entre educadores de infância e família e favorecer o envolvimento
dos pais na aprendizagem dos filhos.
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2. PROBLEMÁTICA

Este artigo insere-se numa investigação em que se pretende desenvolver uma
plataforma tecnológica para o envolvimento parental na aprendizagem das crianças
que frequentam o JI, integrando pais, educadores de infância e crianças em todo o
processo, desde o levantamento de necessidades para definição das especificações
técnicas, aos testes e melhorias do protótipo tecnológico, terminando com um estudo
sobre o impacto da plataforma no envolvimento parental e na aprendizagem das
crianças que frequentam o JI.
Nesta fase, realizou-se um estudo diagnóstico e exploratório, com o objetivo de
identificar as necessidades dos pais relativamente à plataforma, através de um
inquérito por questionário.

3. METODOLOGIA
3.1 Instituições participantes no estudo
O estudo teve início com a identificação e convite a Jardins-de-infância da região
de Aveiro, para participarem na investigação. A Tabela 1 sintetiza a informação sobre
os participantes.
Jardim-de-

Tipologia

infância

Nº de

Educadoras

Pais

Crianças

grupos

JI1

IPSS

1

1

20

22

JI2

IPSS

1

1

24

24

JI3

Privada

2

2

40

44

Tabela 1: JI, grupos, educadores, pais e crianças envolvidos no projeto

3.2 Construção do questionário exploratório
O instrumento de recolha de dados escolhido foi o inquérito por questionário, por
questões de alcance e tempo (Coutinho, 2013). O questionário foi dividido em três
partes:


A primeira destinava-se a caracterizar a afinidade tecnológica da população,
isto é, o modo como a tecnologia está incluída no seu dia-a-dia e do seu
educando, frequência e profundidade de uso;



Na segunda pretendia-se fazer o levantamento das necessidades a nível de
uma plataforma tecnológica para o envolvimento na aprendizagem do
educando no JI;
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A terceira visava o levantamento de dados pessoais dos respondentes,
necessários para a contextualização das respostas.

Para a construção deste questionário consultaram-se outros instrumentos (Tréz,
2012; Capitão, 2015; INE, 2014; CEPCEP-UCP, 2010), adaptando-se algumas
questões ao estudo. Foram criadas novas perguntas, de carácter exploratório, para
obter pistas para o desenvolvimento tecnológico e estudos futuros (Coutinho, 2013).
Tomaram-se as seguintes decisões a nível de planeamento do conteúdo:


Uso de questões fechadas, úteis para identificar frequências e fazer
comparações dentro da amostra (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Optou-se
por questões com resposta dicotómica, escolha múltipla, escalas de Likert e
classificação ordenada;



Questões abertas para contemplar ideias novas e obter informação mais
detalhada.

Outros cuidados no planeamento do questionário foram o uso de uma linguagem
clara e acessível (Hill & Hill, 2009); escrita de introdução contextual; fornecimento de
instruções de preenchimento; informação sobre o tratamento de dados e garantia de
confidencialidade e anonimato; previsão de tempo de preenchimento.
O questionário foi avaliado por duas investigadoras, das áreas de Tecnologias da
Comunicação e Educação, respetivamente, evoluindo para uma versão final, validada
para pré-teste, antes da aplicação final.

3.3 Pré-teste ao questionário
O pré-teste ao questionário foi aplicado a pais de um JI não incluído no estudo,
em novembro de 2015. Este pré-teste permitiu verificar a clareza dos objetivos,
perguntas e instruções do questionário, ter opinião sobre a organização das secções e
formato de perguntas, identificar itens mal compreendidos e eliminar ambiguidades,
omissões e redundâncias, diminuindo as dificuldades de preenchimento (Cohen,
Manion & Morrison, 2007).
No pré-teste participaram nove sujeitos, seis do sexo feminino e três do sexo
masculino, com idades entre os 34 e 41 anos. Quanto às habilitações literárias, seis
eram licenciados, dois tinham o 12º ano e um tinha o 9º ano. As profissões eram
diversas (assistente operacional, professor, polícia, comercial, contabilista,…).
Relativamente ao preenchimento do questionário: Todos responderam a todas as
perguntas, com as exceções de: apenas um deixou alguns campos por preencher em
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duas perguntas (escalas de likert); apenas um não preencheu corretamente uma
pergunta de ordenação; apenas um respondeu a perguntas abertas.
Juntamente com o questionário, foi-lhes solicitado que preenchessem uma ficha
de informações e sugestões. Através desta, pôde concluir-se que demoraram, em
média, 14 minutos a preencher o questionário. Todos consideraram o objetivo do
questionário e as instruções de preenchimento claras, sendo que cinco consideraram
o questionário fácil e três consideraram longo. Sete compreenderam todas as
perguntas; um achou algumas repetitivas; um não compreendeu uma pergunta.
Quanto às opções de resposta, sete não sentiram falta de opções, um sentiu falta de
opções numa pergunta. Todos consideram que não havia perguntas intrusivas ou
ofensivas, cinco consideraram não haver perguntas em falta, redundantes ou
irrelevantes; um indicou faltar a composição do agregado familiar; um referiu a faltar o
número e idade dos filhos.
Na sequência da inclusão das sugestões dos pais, surgiram algumas alterações
ao questionário, que resultou menos ambíguo nas possibilidades de resposta.
3.4 Aplicação do questionário
A entrega dos questionários aos pais dos JI participantes na investigação ocorreu
de formas diferentes, devido às dinâmicas próprias de cada Instituição (Tabela 2).
No JI1 e JI2, as educadoras explicaram o projeto aos pais, entregaram os
questionários, solicitaram o preenchimento, o consentimento informado e a devolução.
Já no JI3 fizeram-se duas sessões de apresentação aos pais, explicando o projeto,
esclarecendo dúvidas sobre a sua participação e ouvindo as suas opiniões. No final,
foi entregue o questionário aos presentes.
O preenchimento dos questionários ocorreu entre novembro e dezembro de 2015.
A tabela 2 apresenta o número de questionários preenchidos por JI.

Jardim-de-infância

Questionários preenchidos

JI1

11 de 20

JI2

22 de 24

JI3

26 de 40

Tabela 2: Questionários preenchidos pelos pais de cada JI
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Foram analisados 59 questionários. Como resultado, resumiu-se a informação sob
a forma de relatório, evidenciando frequências, médias, modas, desvios padrão e
apresentando, um retrato descritivo dos dados (Martinez & Ferreira, 2008).
A primeira parte do questionário era composta por sete perguntas relativas ao
acesso a diferentes tecnologias, frequência e tipo de uso, conhecimento tecnológico e
uso de tecnologia pelo educando.
Relativamente à questão de acesso à tecnologia (Gráfico 1), 100% respondeu ter
acesso à Internet, 98,3% ao computador e ao telemóvel, 96,6% a máquina fotográfica
digital, 93,2% a impressora, 88,1% a scanner, 78% a câmara de vídeo e tablet. O uso
do computador, telemóvel e Internet tem uma frequência elevada em casa (98,3%,
98,3% e 100%, respetivamente) e no local de trabalho (88,1%, 76,3% e 89,8%),
embora superior em casa. Já o uso da impressora e do scanner é superior no local de
trabalho (81,4% e 69,5%), comparativamente ao uso em casa (71,2% e 62,7%). O
tablet, a máquina fotográfica e a câmara de vídeo são, consideravelmente, mais
acedidos e usados em casa (78%, 94,9% e 76,3%), do que no trabalho (18,6%, 30,5%
e 15,3%).

Acesso à tecnologia
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

casa

trabalho

outros locais

Gráfico 1 – Acesso dos pais à tecnologia, em casa, no trabalho ou noutros locais

A questão seguinte, relativa à frequência de utilização das tecnologias (Gráfico 2),
solicitava a escolha de uma opção numa escala de um a cinco, em que um
correspondia a nunca ou quase nunca; dois – uma vez por mês; três - uma vez por
semana; quatro - algumas vezes por semana; cinco - todos ou quase todos os dias.
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Assim, a frequência de utilização de tecnologia mais escolhida foi: todos ou quase
todos os dias, para a Internet – 88,1%, para o computador e telemóvel – 81,4% e para
o tablet – 35,6%. Este apresentou-se como o dispositivo menos usado, com 20,3% a
escolher a resposta nunca ou quase nunca.
Nenhum respondente escolheu a opção ‘nunca’ ou ‘quase nunca’, nem a opção
‘uma vez por mês’, relativamente ao uso da Internet.

Computador

Telemóvel

Tablet

Internet

Frequência de utilização
todos ou quase todos os dias
algumas vezes por semana
uma vez por semana
uma vez por mês
nunca ou quase nunca
todos ou quase todos os dias
algumas vezes por semana
uma vez por semana
uma vez por mês
nunca ou quase nunca
todos ou quase todos os dias
algumas vezes por semana
uma vez por semana
uma vez por mês
nunca ou quase nunca
todos ou quase todos os dias
algumas vezes por semana
uma vez por semana
uma vez por mês
nunca ou quase nunca
0

10

20

30

40

50

60

Gráfico 2 – Frequência de utilização de diferentes tecnologias pelos pais

A pergunta seguinte obteve 100% de respostas positivas, com os 59
respondentes a confirmar que utilizavam a internet para fins pessoais.
Os dispositivos têm diferentes frequências de utilização, de acordo com o objetivo
(Gráfico 3); por exemplo, o computador é mais usado para a pesquisa e consulta de
páginas web (89,8%), serviço de e-mail (81,4%) e partilha de ficheiros (78%). É menos
usado para jogos e passatempos (18,6%) e produção de páginas web ou blogs
(25,4%). O tablet é mais usado para pesquisa e consulta de páginas web (59,3%),
leitura de notícias, jornais e revistas (45,8%) e e-mail (40,7%). É menos usado para
produção de páginas web ou blogs (3,4%) e videochamada (11,9%). Já o telemóvel, é
mais utilizado para serviço de e-mail (76,3%), mensagens instantâneas (71,2%) e
pesquisa e consulta de páginas web (67,8%). É menos utilizado para produção de
páginas web e blogs (5,1%) e partilha de ficheiros (11,9%).
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Em resposta aberta, foram mencionados ainda outros tipos de utilização pessoal,
como “tirar fotos com o telemóvel” (uma resposta), “ver ofertas de trabalho” (uma
resposta), “fazer contabilidade pessoal e estudar - cursos online” (uma resposta),
“consultas e trabalho” (uma resposta), “manipulação de imagens” (uma resposta).

Utilização da Internet para fins pessoais
60
50
40
30
20
10
0

computador

tablet

telemóvel

Gráfico 3 – Utilização da Internet pelos pais, para fins pessoais, com diferentes dispositivos

A questão seguinte, relativa ao conhecimento como utilizador da internet (Gráfico
4), solicitava a escolha de uma opção numa escala de um a cinco, em que um
corresponde a muito pouco/nenhum; dois - pouco; três - razoável; quatro - bom; cinco excelente. Assim, os pais apresentam uma média acima de bom no conhecimento
sobre o uso de e-mail (4,48), participação em redes sociais (4,48). Apresentaram uma
média acima de razoável no conhecimento sobre enviar e descarregar ficheiros da
web (3,97) e utilização de mensagens instantâneas, chat e videoconferência (3,60). O
conhecimento sobre publicar conteúdo na web obteve uma média de 2,86.
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Conhecimento do encarregado de educação sobre
utilização da Internet
Publicar conteúdo na web
Utilizar IM, chat e videoconferência
Enviar e descarregar ficheiros Web
Participar nas Redes Sociais
Usar E‐mail
Pesquisar na Internet

0,00

1,00
Mode

2,00

3,00

4,00

5,00

Mean

Gráfico 4 – Classificação do conhecimento dos pais sobre diferentes utilizações da Internet

Relativamente ao acesso dos educandos à tecnologia (Gráfico 5), 76,3% têm
acesso ao tablet, 71,2% ao computador, 64,4% à Internet, 55,9% ao telemóvel, 44,1%
a máquina fotográfica digital, 20,3% a câmara de vídeo, 10,2% a impressora e 5,1% a
scanner. O local mais referido para acesso à tecnologia é a casa, sendo o Jardim-deinfância associado apenas ao uso do computador (45,8% - correspondendo a 7
respostas do JI2 e 20 respostas do JI3, nenhuma do JI1) e da internet (8,5% correspondendo a três respostas do JI2 e duas respostas do JI3). Outros locais
identificados para aceder à tecnologia, por parte dos educandos, foram a rua, para
acesso ao telemóvel (duas respostas), ao tablet (duas respostas), a Internet (uma
resposta), à máquina fotográfica (uma resposta). O restaurante e viagens foram
indicados para acesso ao telemóvel (uma resposta) e tablet (uma resposta), a casa
dos avós foi indicada para acesso a todas as tecnologias (uma resposta).
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Acesso dos Educandos à tecnologia
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Gráfico 5 – Acesso dos educandos à tecnologia, em casa, no jardim-de-infância e noutros
locais

Quando inquiridos sobre a utilização de tecnologia para a realização de atividades
com o educando (Gráfico 6), 50 pais responderam que sim (84,7%), sete responderam
que não (11,9%) e dois não responderam (3,4%).
As atividades mais realizadas eram: filmar e fotografar com o educando no
telemóvel (72,9%); mostrar vídeos e fotografias ao educando no telemóvel (66,1%) e
no computador (61%), fazer jogos e apps educativas no tablet (57,6%) e fazer
pesquisas na Internet no computador (54,2%) (Gráfico 6). Quando questionados sobre
outras atividades que realizavam com o educando com recurso à tecnologia, ouve três
respostas livres, todas relacionadas com consolas de jogos.
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Atividades educativas com tecnologia
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Gráfico 6 – atividades educativas com recurso à tecnologia, que pais realizam com os
educandos

A segunda parte do questionário ficou composta por um conjunto de questões
relacionadas com a definição de uma plataforma tecnológica para o envolvimento
parental na aprendizagem. Esta parte compreendeu onze perguntas com alíneas.
As questões sobre o interesse das funcionalidades da ferramenta, o tipo de
informação a disponibilizar e as dinâmicas mais interessantes e passíveis de serem
desenvolvidas com a ferramenta solicitavam a escolha de uma opção numa escala de
um (muito pouco/nenhum) a cinco (excelente).
Quanto às funcionalidades, foram apresentadas várias possibilidades (Gráfico 7).
Ordenando as funcionalidades por interesse, os pais classificaram: notícias e
calendário de eventos da escola (média de 4,52); galeria de imagens e vídeos para
exposição de trabalhos e fotografias (média de 4,48); possibilidade de ter um serviço
privado de mensagens com o educador (média de 4,25); possibilidade de descarregar
para o computador ficheiros como fotografias, vídeos, outros documentos e links úteis
para explorar online com as crianças (ex. Jogos, apps, vídeo, músicas, livros digitais,
sites e atividades online), (ambos com média de 4,16); possibilidade de enviar
sugestões, fotografias e atividades feitas em casa (média de 4,09); serviço de recados
para substituir a caderneta (média de 4); possibilidade de comentar mensagens,
imagens e vídeos (média de 3,84); fórum de discussão entre todos os pais e educador
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do grupo (média de 3,64); possibilidade de cada família ter uma página com
informação pessoal e com os seus contributos na ferramenta (média de 3,58). De
notar que as respostas mais dadas para todas as funcionalidades foram quatro – bom
e cinco – excelente.
Em resposta aberta, ainda foram apresentadas como funcionalidades pertinentes:
ementa semanal/mapa de refeições (duas respostas).

Importância das funcionalidades
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

media

moda

Gráfico 7 – Importância das diferentes funcionalidades da plataforma, para os pais

Quanto

ao

tipo

de

informação

partilhada,

foram

apresentadas

quatro

possibilidades (Gráfico 8), tendo os pais classificado: informação sobre o
progresso/dificuldades

do

educando

e

informação

sobre

projeto

educativo,

regulamentos, ementas e outras informações oficiais do JI, com média de 4,36;
informação geral sobre as aprendizagens do grupo e informação sobre o
comportamento e saúde do educando, com média de 4,16.
Em resposta aberta, foram apresentadas como informações a que é importante
aceder: “horários das atividades, reuniões e serviços da escola com os respetivos
alertas” (uma resposta); “acompanhar temas e projetos que estão a ser desenvolvidos
na escola para ir trabalhando em sintonia” (uma resposta); “atividades a desenvolver e
apreciação/avaliação qualitativa das desenvolvidas” (uma resposta).
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Importância da informação partilhada
Informação oficial do JI
Informação sobre o progresso/dificuldades
do educando
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do educando
Informação geral sobre aprendizagens do
grupo
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Gráfico 8 - Importância da informação partilhada na plataforma, para os pais

Relativamente à importância das dinâmicas possíveis de concretizar com recurso
à ferramenta (Gráfico 9), foram apresentadas várias possibilidades, tendo os pais
classificado da seguinte forma: sugestões do educador para os pais conversarem e
explorarem em casa, com base no trabalho desenvolvido no jardim-de-infância (média
de 4,46); sugestões do educador sobre brincadeiras para fazer em casa, com base no
trabalho desenvolvido no jardim-de-infância (média de 4,42); pais e educadores
partilharem locais a visitar, como museus ou jardins, eventos a decorrer com caráter
educativo, atividades extracurriculares (média de 4,27); pais e educadores partilharem
as canções, histórias, jogos que as crianças fazem em casa e no jardim-de-infância
(média de 4,24); pais partilharem dúvidas sobre educação e aprendizagem (média de
4,2); educador lançar desafios e convidar os pais a participar (média de 4,08);
educador partilhar fotografias e vídeos das crianças em atividades (média de 3,97);
pais lerem e comentarem com os filhos as mensagens e imagens partilhadas pelo
jardim-de-infância (média de 3,92); educador lançar mensagens ou fotografias e
convidar os pais a comentar (média de 3,72); pais partilharem atividades, tradições ou
costumes de casa (festas de Natal, culinária, fins de semana, etc.), (média de 3,71);
educador ler as mensagens dos pais às crianças e incentivá-las a responder (média
de 3,59). As respostas mais dadas para todas as dinâmicas foram quatro – bom e
cinco – excelente.
Em

resposta

aberta,

foram

apresentadas

como

dinâmicas

importantes:

“aprendizagem das regras de segurança no uso da Internet, proteção de dados e
sensibilização para pais e crianças sobre esta temática” (uma resposta), “evitar a
partilha de fotografias das crianças” (uma resposta), “partilha das atividades
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extracurriculares e os principais conteúdos” (uma resposta), “Imagens das crianças
apenas por e-mail. Para partilha geral, artigos sobre educação, saúde e bem-estar”
(uma resposta).

Importância das dinâmicas possíveis de concretizar
Educador dar sugestões de brincadeiras
Educador dar sugestões de exploração e conversa…
EE partilharem dúvidas sobre educação e…
Educadores e EE partilhares locais, eventos e…
Educadores e EE partilharem canções, histórias e…
EE partilharem atividades e costumes de casa
EE lerem e comentarem com educandos
Educador ler mensagens dos EE a crianças e…
Educador lançar mensagens e fotos para pais…
Educador lançar desafios para EE participarem
Educador partilhar fotos e vídeos das atividades
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moda
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Gráfico 9 – Importância das dinâmicas possíveis de concretizar com a plataforma, para os pais

Sobre a organização da informação na plataforma (Gráfico 10), 24 pais (40,7%)
consideraram que deve ser organizada cronologicamente (ex. trabalhos de janeiro,
fevereiro, etc), enquanto 21 (35,6%) consideraram que deve ser organizada por tipo de
conteúdo (ex. vídeos, fotografias, fórum de discussão…), 10 (16,9%) por temas (ex.
quinta, profissões, cores…) e quatro não responderam. Nesta questão, houve algumas
sugestões: organização por tipo de atividade – grupo, visitas, inglês, artes plásticas,
música e natação (uma resposta); organizar por tipo de conteúdo mas também,
cronologicamente (três respostas); trabalhar com tags, o que permite cruzar
parâmetros de organização (uma resposta); cronologicamente mais temas (uma
resposta); conciliar as três possibilidades, incorporando um item de pesquisa/filtro
(uma resposta); permitir que o utilizador construa a opção (uma resposta); dentro do
tipo de conteúdo, subdividir a informação por temas (uma resposta).
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Gráfico 10 – Formas de organização da informação na plataforma preferidas pelos pais

Quando questionados sobre as pessoas que devem ter acesso à informação da
plataforma (Gráfico 11), 39 respondentes (66,1%) escolheram a opção “Só os
educadores e pais de cada sala devem ter acesso à informação dessa sala”, para criar
uma melhor relação e identificação do grupo; enquanto 12 respondentes (20,3%)
acham que deve ter acesso toda a equipa do JI, incluindo auxiliares de educação,
educadores e Direção, todos os pais e crianças da instituição; três (5,1%)
consideraram que deveria ser possível incluir outros familiares, como avós ou irmãos,
mediante uma autorização concedida pelo educador e um (1,7%) declarou que deveria
ter acesso toda a comunidade escolar e convidados da comunidade local (ex.
Diretores de agrupamentos de escolas, junta de freguesia, médicos, etc.), para gerar
mais possibilidades de dinâmicas de aprendizagem. Nenhum escolheu a hipótese
“Toda a gente. Deve ser público” e quatro pais não responderam à questão. Houve
ainda algumas opiniões, incluídas em resposta aberta: “Só relembrar que publicar
fotos e vídeos dos meninos numa ferramenta poderá não ser seguro. A mim
interessar-me-ia ver conteúdos e trabalhos!”; “Não deveriam ser partilhados vídeos e
fotos. Nem os comentários dos educadores para os encarregados de educação”;
“Dependendo do conteúdo, deveria ser exclusivo dos pais da criança e do educador”;
“As pessoas da comunidade escolar local poderiam mediante um registo e
autorização”; “A instituição já tem facebook. A informação da sala deve permanecer
apenas à sala”.
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Quem pode ter acesso à informação da
plataforma

comunidade escolar e convidados

equipa do JI, pais e crianças

só educadores e EE da sala

outros familiares

Gráfico 11 – Opinião dos pais sobre quem deve ter acesso à informação disponível na
ferramenta

Quando interrogados se utilizariam uma plataforma online que lhes permitisse ter
um maior envolvimento na aprendizagem do seu educando no JI, 53 pais (89,8%)
responderam que sim, enquanto cinco (8,5%) responderam que não e um não
respondeu.
Quanto aos locais onde será mais provável usarem a plataforma (Gráfico 12), e
podendo escolher mais do que um, 44 (74,6%) selecionaram casa; 31 (52,5%)
qualquer lugar, usando dispositivos móveis; 15 (25,4%) local de trabalho; nove
(15,3%) locais públicos com wifi e 6 (10,2%) casa de familiares a amigos.
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com WIFI
móveis

Gráfico 12 – Locais escolhidos pelos pais para acesso à plataforma
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Relativamente aos dispositivos para aceder à plataforma (Gráfico 13), e podendo
escolher mais do que um, 42 pais (71,2%) escolheram o telemóvel; 40 (67,8%) o
computador e 25 (42,4%) o tablet.

Dispositivos para acesso à plataforma
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computador
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Gráfico 13 – Dispositivos escolhidos pelos pais para acesso à plataforma

As perguntas seguintes relacionavam-se com a frequência com que o
encarregado de educação entendia que a informação da ferramenta devia ser
atualizada, a frequência com que pensava que iria consultá-la e a frequência com que
acreditava ir participar na respetiva dinamização (Gráfico 14). O maior número de
respostas foi sobre a opção semanal para as três perguntas (61%, 54,2% e 55,9%
respetivamente).

Frequência de atualização, consulta e
participação na plataforma
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mensamente 1 vez por periodo

frequência de atualização da informação

N/R

frequência de consulta

frequência de participação

Gráfico 14 – Frequência prevista pelos pais para atualização, consulta e participação na
plataforma
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Quanto interrogados se consideravam vantajoso o uso da plataforma, 54 pais
(91,5%) responderam que sim, enquanto cinco (8,5%) não responderam. Não houve
respostas negativas a esta questão.
A última questão desta parte solicitava que ordenassem uma lista de vantagem do
uso da ferramenta, de um (a maior vantagem) a cinco (a vantagem menos valorizada)
(Gráfico 15). Assim, a opção “Ter informação atualizada sobre o trabalho desenvolvido
no jardim-de-infância” teve uma média de 1,81, sendo a classificação um a opção mais
selecionada pelos pais; “Ajudar a gerar conversas com as crianças sobre o que
aprenderam no jardim-de-infância” teve uma média de 2,62, sendo a classificação dois
a mais escolhida; “Facilitar a comunicação entre o Educador e os pais, diminuindo a
necessidade de contacto presencial” teve uma média de 3,34, sendo mais vezes
classificada com a ordem quatro; “Fornecer acesso a materiais digitais selecionados
que permitam aprofundar a aprendizagem das crianças” teve uma média de 3,4, sendo
mais vezes classificada com a ordem quatro; “Conhecer melhor a comunidade escolar,
comunicar e relacionar com os outros pais” teve uma média de 3,94, sendo a resposta
mais vezes classificada com cinco.

Vantagens da ferramenta
conhecer melhor a comunidade escolar e
melhorar relações
Facilitar a comunicação entre pais e
educadores
gerar conversas com crianças sobre a
aprendizagem
acesso a materiais digitais de aprendizagem
informação atualizada sobre o trabalho do
JI
0,0
1

2

10,0
3

4

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

5

Gráfico 15 – Vantagens da plataforma segundo os pais

A terceira parte do questionário fez o levantamento dos dados pessoais para
contextualização do estudo.
Responderam ao questionário 52 encarregados de educação do sexo feminino
(88,1%) e sete do sexo masculino (11,9%). As idades variaram entre 24 e 51 anos,
estando a média nos 37,5 anos de idade. Relativamente às habilitações académicas,
três tinham-nas inferiores ao 12º ano (5,1%), sete estavam habilitados com o 12º ano
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(11,9%), 31 com a licenciatura (52,5%), sete fizeram pós-graduação ou mestrado
(11,9%) e nove são doutorados (15,3%), enquanto dois não responderam.
Sobre o agregado familiar, 42 disseram que o educando vive com a família
nuclear (pais e irmãos, quando existem); sete responderam que não vive com mais
ninguém além do encarregado de educação e dos irmãos, nove não responderam.
Ninguém mencionou outros parentes ou pessoas, além dos pais e irmãos.
Quanto ao número de filhos, variava entre um e quatro, estando a média em 1,64
com um desvio padrão de 0,69. As crianças do estudo situam-se entre os três e os
seis anos, os irmãos situam-se em média entre um e nove anos, havendo casos
individuais de irmãos com 10, 12, 13, 16, 18 e 21 anos.
As

profissões

são

variadas:

professor,

investigador,

gestor,

doméstica,

farmacêutico, vendedor, administrativa, manicura, contabilista, médica, entre outras.
5. CONCLUSÕES
Este estudo ajudou a identificar as necessidades dos pais ao nível de uma
plataforma tecnológica de apoio ao seu envolvimento na aprendizagem dos filhos que
frequentam o JI.
Para incluir o encarregado de educação em todo o processo de desenvolvimento
da ferramenta, desde os estudos prévios aos testes e correções, necessitámos
conhecer alguns dados pessoais (idade, habilitações literárias ou número de filhos…)
e a sua afinidade tecnológica (facilidade de acesso às tecnologias, conhecimento e
frequência de uso, hábitos de utilização com os filhos), pois são estes dados que vão
contextualizar e dar a conhecer o utilizador final do produto.
Os resultados do questionário mostraram que os respondentes têm facilidade de
acesso às tecnologias, em particular, Internet, computador e telemóvel, e a maioria
usa-as todos ou quase todos os dias. Todos utilizam a Internet para fins pessoais e o
conhecimento sobre utilização da Internet, à exceção da publicação de páginas web,
é, em média, razoável a superior. Há uma percentagem elevada de utilização de
serviços Internet, como pesquisa de páginas web, e-mail, partilha de ficheiros,
compras de bens e serviços e notícias, e menor percentagem nos serviços de criação
de páginas web ou blogs, jogos e passatempos.
Os educandos têm acesso às tecnologias, principalmente em casa, sendo o tablet
mais utilizado do que o computador ou o telemóvel. Relativamente ao acesso ao
computador e à Internet no JI, as respostas não são consensuais. Pais de crianças
que frequentam o mesmo JI dão respostas diferentes, uns dizem que não têm acesso
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e outros que têm, pelo que se concluiu que alguns não terão informação relativa a este
tipo de atividade.
As atividades tecnológicas que os pais realizam com os educandos são variadas,
desde filmar e fotografar, a mostrar fotografias, fazer pesquisas e jogar ou usar apps
educativas, entre outras.
O questionário serviu ainda, para identificar, na amostra, necessidades que
ajudem à definição de uma plataforma tecnológica para o envolvimento parental na
aprendizagem das crianças que frequentam o JI.
Das 10 funcionalidades apresentadas, 7 ficaram classificadas acima de bom e 3
acima de razoável. Os 4 tipos de informação propostos foram classificados acima de
bom. Das 11 dinâmicas propostas, 6 foram classificadas acima de bom e as restantes
acima de razoável. Daqui se conclui que todas as propostas são válidas, embora
tenham diferentes níveis de interesse para os utilizadores.
Além das funcionalidades, informação e dinâmicas propostas, notou-se que nesta
secção houve algumas sugestões livres dos utilizadores, com novas ideias. As
respostas abertas também demonstraram uma preocupação com as questões de
privacidade, partilha e acesso à informação, em particular, às fotografias das crianças.
Este aspeto é consensual: a grande maioria dos respondentes indica que só deve ter
acesso à informação da plataforma o educador do grupo e os pais.
Os respondentes também dão sugestões relativamente à organização da
informação, solicitando alternativas que complementem uma organização cronológica
e por temas ou tipos de conteúdos, o que parece mostrar familiaridade no uso de
páginas web.
O telemóvel e o computador são os dispositivos mais mencionados para o uso da
plataforma e os locais mais prováveis, a casa ou o acesso móvel, em qualquer lado.
Já a frequência média para atualização de informação, consulta e participação na
ferramenta é apontada como semanal.
A maior vantagem da ferramenta para os pais é permitir ter acesso a informação
atualizada sobre o trabalho desenvolvido no JI.
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Resumen:

Este trabajo pretende mejorar la evaluación del prácticum elaborando
un instrumento basado en TIC para su empleo por estudiantes de
Ciencias de la Educación. Hemos contruido una rúbrica electrónica
para la autoevaluación de la competencia “capacidad para aplicar
conocimientos a la práctica” de estudiantes de Ciencias de la
Educación, y ha sido validada por un grupo de expertos. Los resultados
muestran la validación de contenido de la rúbrica en su versión
electrónica en la plataforma eRubric y una reflexión en torno a la
aplicación piloto realizada. Para la evaluación del prácticum es
fundamental considerar la voz de los estudiantes y, por lo tanto, la
investigación en autoevaluación a través de TIC nos puede aportar
información valiosa para avanzar en su conocimiento. Concluimos que
la rúbrica propuesta es válida para el objetivo de la investigación y que,
aunque en periodo de pilotaje, nuestro estudio podrá aportar
información valiosa para el alumnado, los gestores del prácticum y las
administraciones involucradas. Entendemos que es necesario continuar
investigando sobre el uso de rúbricas electrónicas adecuadas en el
Espacio Europeo de Educación Superior.

Palabras clave:

Prácticum, autoevaluación, rúbricas.

Abstract:

This research pretend to improve the assessment of practicum period
by means of tools based on ICT to be used for Education Sciences
students. We have built an electronic rubric (e-rubric) for the selfassessment of the competence ability for applying knowledge into
practice” for Education Sciences students. And a group of experts has
validated the e-rubric. The results show the e-rubric content validation
and a reflection about pilot application. It is essential to consider the
voice of the students for the evaluation of practicum. Therefore, the
research on self-assessment through ICT can provide us valuable
information to enhance the students’ knowledge. We conclude that the
e-rubric is valid for the purpose of research and, despite being in pilot
period period, our study may provide valuable information for students,
managers of practicum and administrations involved. It is necessary to
continue investigating about the use of e-rubric in the European Higher
Education Area.

Keywords:

Practicums, self-evaluation, rubrics.
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1. INTRODUCCIÓN

El prácticum es considerado a nivel internacional como una parte fundamental de
la formación de profesionales en diferentes ámbitos (Coll, Taylor y Grainger, 2002;
Smith y Lev-Ari, 2005) porque es el puente conector entre el mundo formativo y el
laboral (Tejada y Ruiz, 2013). En educación, el prácticum se convierte en fundamental,
ya que, entre otros, es el contexto en el que los estudiantes desarrollan una identidad
docente profesional (Jönsson y Mattsson, 2011).
Las aportaciones del prácticum a la formación de los estudiantes son numerosas,
podemos destacar las siguientes (Zabalza, 2013):
• Sirve para que los estudiantes puedan generar marcos de referencia o
esquemas cognitivos de forma tal que los aprendizajes académicos queden
iluminados por su “sentido” y “naturaleza” en la práctica profesional;
• Sirve para que los estudiantes tengan conocimiento de la forma en que
abordan las actividades que llevan a cabo y, como resultado, de cuáles son sus
puntos fuertes y débiles. En cierta manera, constituye un recurso importante a
la hora de identificar y tomar conciencia de las propias lagunas formativas. Es
por tanto, un excelente recurso de autoevaluación y motivación;
• Aporta al alumno posibilidades mejoradas de obtener un empleo.
Indudablemente, una de las grandes aportaciones del prácticum para el estudiante
es la reflexión que puede realizar a través de la autoevaluación. Hay una gran cantidad
de literatura sobre los beneficios y limitaciones del prácticum pero son menos
frecuentes las investigaciones que examinan qué aprenden los estudiantes durante su
estancia en el colegio (Haigh, Pinder y McDonald, 2008). Es esencial la perspectiva
del estudiante universitario, en el sentido de “dar la voz al estudiante”, que supone la
creación de su conocimiento profesional.
Lógicamente, la autoevaluación no es sólo pedir a los estudiantes que se
autocalifiquen (Goodrich y Boulay, 2003). Estos autores defienden la hipótesis de que
la autoevaluación podrıa
́ apoyar el aprendizaje y desarrollo de habilidades a través de
un proceso de cuidadosa reflexión sobre la calidad del trabajo de los propios
estudiantes.
Como marco referencial para trabajar la autoevaluación de la competencia
“Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica” en el presente trabajo se asume
la propuesta general de los Grados de la Universidad de Granada (España) de
acuerdo a la legislación vigente, Marco Español de Cualificación para la Educación
Superior (MECES), reflejo del QF-EHEA, el marco europeo de cualificación para la
educación superior. Se define como la “capacidad para establecer un plan de
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actuación apropiado para conseguir los objetivos propuestos, mediante la aplicación
de los conocimientos adquiridos y el uso de la información disponible”.
La revisión de la literatura permite analizar el empleo de diversas herramientas
para evaluar las competencias del prácticum. Entre ellas el portfolio, que se ha
convertido en un herramienta de evaluación empleada a menudo en la formación
docente (Smith, 2007). Junto al portfolio, otra herramienta especialmente interesante
es la rúbrica. Se reconoce que la rúbrica es un instrumento cuyo empleo puede
favorecer la evaluación de competencias. Por ello es necesario una rúbrica de
evaluación en la que estén bien definidos los niveles de logro competenciales, lo cual
permitirá a los tutores de prácticas y a los estudiantes poder hacer una evaluación y
autoevaluación más objetiva de acuerdo a lo establecido, permitiendo además al
estudiante reconocer sus avances, logros y dificultades, ası́ como analizar su
evolución, y desarrollar una actitud crıt́ ica y reflexiva sobre su proceso educativo
(Martın
́ ez, Rubio, Terrón y Gallego, 2014).
En especial las rúbricas favorecen la autoevaluación pues poseen dos
caracterıś ticas fundamentales para que esta última funcione: los criterios de
evaluación y los estándares de calidad (Panadero y Alonso-Tapia, 2013; Andrade,
Wang, Du y Akawi, 2009). Los criterios de evaluación presentes en las rúbricas
permiten a los estudiantes autoevaluar su trabajo de manera más objetiva (Panadero y
Romero, 2014).
La rúbrica electrónica para autoevaluación del prácticum, analizada en el presente
trabajo, hace referencia a dicha competencia común para todos los grados que se
imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
(España) y en Universidad Aristotle de Thessaoloniki, (Grecia).
Partiendo de dichas ideas el objetivo general es mejorar la evaluación del
prácticum elaborando instrumentos basados en TIC para su empleo por estudiantes de
Ciencias de la Educación. Para ello nos planteamos los siguientes objetivos
específicos:
1. Construir una rúbrica electrónica para la autoevaluación de la competencia
“capacidad para aplicar conocimientos a la práctica” de estudiantes de Ciencias
de la Educación;
2. Validar la rúbrica con un grupo de expertos;
3. Realizar una aplicación piloto de la rúbrica electrónica empleando la
plataforma eRubric (©Gtea).
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2. MÉ TODO
Los participantes en la aplicación piloto de la rúbrica electrónica son estudiantes
de los prácticum I y II del curso académico 2014/2015 de los Grados de Educación
Primaria e Infantil de la Universidad de Granada y de la Universidad Aristotle de
Thessaoloniki.
El muestreo ha sido intencional y en base a dos criterios: haber finalizado el
prácticum de Educación y pertenencia a una de las dos universidades. La estrategia
empleada ha sido enviar la rúbrica electrónica mediante la herramienta eRubric de
GteaVirtual.
Para comprobar la validez de los ıt́ ems propuestos para la rúbrica se atendió al
juicio de expertos (Torres y Herrero, 2011). Se contó con ocho expertos en
investigación sobre prácticum en educación, seleccionados en el XIII Symposium
Internacional sobre el Practicum y las Prácticas Externas, Poio (Pontevedra) realizado
del 29 de junio al 1 de julio 2015. Se les presentó un protocolo de validación (Torres y
Herrero, 2011) con tres criterios (relevancia, pertinencia, exactitud) para comprobar el
grado de ajuste de la rúbrica en función de una escala de puntuación que oscila entre
1 (mın
́ ima) y 4 (máxima) y una pregunta abierta para que el experto pudiera añadir
observaciones.
Los ıt́ ems se modificaron con las aportaciones incluidas en las observaciones y
según la puntuación de los criterios de los expertos para formular la rúbrica definitiva
en la aplicación federada eRúbrica (https://gteavirtual.org/rubric/), a la que también se
puede acceder por Facebook o Google+.
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Figura 1. Interfaz de la herramienta eRúbrica de GteaVirtual.

3. RESULTADOS
Se han logrado los objetivo de construir y validar una rúbrica electrónica para la
autoevaluación de la competencia “capacidad para aplicar conocimientos a la práctica”
de estudiantes de Ciencias de la Educación, gracias a cuatro acciones claves. En
primer lugar, se ha realizado la selección de 27 ítems basándonos en la literatura
previa. Algunos de los ítmems seleccionados son: Toma de decisiones; Desarrollar
una visión del profesional como educador; Desarrollar un diálogo profesional con
compañeros; Asumir responsabilidades de liderazgo; Utilizar metodologıa
́ s activas;
Evaluar materiales; Relacionar el aprendizaje con el mundo real; Utilizar la tecnologıa
́
en el aula; Usar una variedad de evaluaciones para determinar fortalezas del
estudiante, necesidades y programas (Smith y Lev-Ari, 2005; Darling-Hammond,
2006). En segundo lugar, se realiza la validación del contenido de la rúbrica por parte
de los expertos cuyo resultado nos muestra que el criterio más valorado es la
pertinencia, ya que la mayorıa
́ de los ıt́ ems si respondıa
́ n a las necesidades de los
estudiantes del prácticum, después la relevancia y finalmente el menos valorado es la
exactitud, ya que algunos no especificaban si estaban dirigidos a los estudiantes o no,
en otros se necesitaba mayor concreción, etc. En tercer lugar, se vuelve a reformular
ICC  .947 el contenido de esos ıt́ ems y, finalmente, se adapta a la herramienta

eRúbrica de GteaVirtual. Se realizó la prueba de Correlación Intraclase para observar
el acuerdo intercodificadores obteniend –
.
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La aplicación de la rúbrica electrónica empleando la plataforma eRubric (©Gtea)
de momento cuenta con escasos datos, si bien apunta a la posibilidad de la obtención
de información interesante para favorecer la reflexión del estudiante, a través de
comparaciones o de manera individualizada. No aparece en ningún caso el
equivalente a 10 o Matrícula de Honor. Por ejemplo, en el caso de un estudiante se
logra ver la valoración de los ítems respecto a cada una de las categorías: saber,
saber hacer, saber estar/ser En “saber hacer” los ıt́ ems con la valoración “excelente”,
máxima puntuación que puede lograr, son “adquiero habilidades de enseñanza”,
“aplico los principios de evaluación a diferentes aspectos y situaciones educativas” e
“incentivo la motivación de los estudiantes para aprender. En “saber estar/ser” el ıt́ em
“mejorable” es “hago un uso educativo de la tecnologıa
́ en el aula”, el “aceptable” es
“desarrollo una visión profesional como educador/a” y los ıt́ ems valorados con
“excelente” son “trabajo en equipo con los compañeros del colegio”, “participo en
actividades de la escuela (reuniones, tutorıa
́ s, clases. Entendemos que el instrumento
ha ayudado al estudiante a la reflexión sobre el inicio de su práctica profesional
destacando los aspectos aceptables y los mejorables en su actuación en el prácticum.
4. CONCLUSIONES
Desde nuestra propia perspectiva, en el presente trabajo se ha tratado de arrojar
algo de luz acerca de la importancia que tiene la autoevaluación en la fomación
docente. Un excelente momento para la autoevaluación es el prácticum, donde el
alumnado no solo se va a autocalificar (Goodrich y Boulay, 2003), sino que va a formar
parte de un proceso de reflexión sobre la práctica y de construcción del conocimiento
profesional. El conocimiento práctico de un profesional en formación es reflexivo,
complejo, compartido y tutorizado (Zabalza, 2013). Por lo que la autoevaluación ayuda
a desarrollar habilidades y al aprendizaje de la práctica mediante la reflexión de las
acciones de los estudiantes que se puede lograr con el empleo de rúbricas.
En resumen, se ha podido comprobar que con la construcción una rúbrica
electrónica mediante la plataforma eRubric (©Gtea) es eficaz. Actualmente se está
llevando a cabo la aplicación de la rúbrica electrónica empleando la plataforma
eRubric (©Gtea), pero apunta a la posibilidad de obtener información interesante para
favorecer la reflexión del estudiante, a través de comparaciones o de manera
individualizada. Por último, se espera aportar más datos del empleo de la rúbrica y
conclusiones sobre la autoevaluación en futuras investigaciones. Así como ampliar los
estudios comparativos de los prácticum educativos entre paıś es que forman parte del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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Resumo:

O presente artigo insere-se num estudo mais amplo que visa
o desenvolvimento de atividades multimédia de ciências de
cariz CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade), para o ensino
básico, com o recurso à utilização de ferramentas e serviços
(online), os quais serão apresentados neste artigo. Deste
modo, neste trabalho apresenta-se a metodologia seguida na
conceção das atividades de ciências, nomeadamente as
estratégias CTS e as ferramentas e serviços multimédia
escolhidos para cada sessão a implementar, no contexto de
desenvolvimento de uma comunidade de aprendizagem
online. Estas serão implementas em sala de aula, com alunos
do 3.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico,
sendo que a dinamização será da responsabilidade do
investigador. Procura-se assim, a adoção de práticas
docentes inovadoras, assentes na exploração de atividades
de ciências, relacionadas com temática “Ambiente e
Sustentabilidade”, com recurso às tecnologias de informação
e comunicação e que seja potenciado o trabalho colaborativo
dos alunos, ao mesmo tempo que se pretende desenvolver
conhecimentos científicos e capacidades de pensamento
crítico.

Palavras-chave:

Tecnologias de Informação e Comunicação; Educação em Ciências;
Orientação CTS

Abstract:

This article is part of a broader study aimed to developing multimedia
activities oriented sciences CTS (Science-Technology-Society) for basic
education, with recourse of tools and services (online), which will be
presented in this article. Thus, in this work presents the methodology
used in the design of science activities, including CTS strategies, tools
and multimedia services chosen for each session, to implement in the
context of development of an online learning community. These
activities will be implemented in the classroom with students of the 3rd
grade of the 1st cycle of basic education. The implementation is the
responsibility of the investigator. It aims to the adoption of innovative
teaching practices, based on the exploitation of science activities,
related to theme "Environment and Sustainability" with use of
information and communication technologies and which is enhanced
collaborative work , while it aims to develop scientific knowledge and
critical thinking skills.

Keywords:

Information and Communication Technologies; Science Education; CTS
Orientation
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1. INTRODUÇÃO

A velocidade com que a ciência e a tecnologia evoluem e a influência que
exercem na sociedade atual de conhecimento é indiscutível. Os avanços científicotecnológicos são visíveis em vários quadrantes da sociedade como, por exemplo, na
medicina, nas novas tecnologias e aditivos alimentares (Tenreiro-Vieira & Vieira,
2014).
Os impactos que a ciência e a tecnologia exercem sobre a sociedade induzem a
profundas alterações sociais, politicas, económicas e culturais, sendo por isso
fundamental desenvolver conhecimentos científico-tecnológicos, capacidades, atitudes
e valores essenciais para enfrentar problemas atuais que se apresentam à
Humanidade (Martins, 2002) e fundamentais para lidar criticamente com toda a
informação científica e tecnológica com que os alunos são confrontados no dia-a-dia
(Praia & Cachapuz, 2005). Compreender os problemas societais atuais implica
reconhecer a Terra como um sistema global, em que uma ação ao nível local poderá
ter implicações não somente nesse local, mas também, a nível mundial (Vieira,
Tenreiro-Vieira, & Martins, 2011), o que requer um entendimento da sustentabilidade e
do que implica no contexto educativo. Segundo as Nações Unidas, educar para a
sustentabilidade é educar para a solidariedade, responsabilidade e cooperação
(UNESCO, 2005).
Assim, a educação em ciências com uma orientação CTS (Ciência-TecnologiaSociedade), onde se estabelecem fortes ligações com a Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (EDS), desde os primeiros anos de escolaridade, surge
como condição essencial para uma cidadania responsável e ativa. Esta orientação
(CTS) é reconhecida pela comunidade internacional como a perspetiva a seguir e a
integrar uma nova organização curricular de Ciências, assente em princípios base,
com vista a almejar a literacia científica dos alunos (Aikenhead, 2009; Acevedo-Díaz,
2001; Vieira et al., 2011).
Aliar uma educação em ciências com orientação CTS/EDS ao uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), enquanto novos espaços de
aprendizagem, é uma sugestão da UNESCO (2005). Na mesma medida, no contexto
nacional, o Plano Tecnológico da Educação (2007) preconiza a exploração das
potencialidades das TIC no contexto educativo, dadas as potencialidades destas para
a criação de ambientes favoráveis de ensino e aprendizagem (Costa, 2008; Cachapuz,
Praia, & Jorge, 2002), bem como facilitar o estabelecimento de ligações entre
parceiros (Costa, 2008). É neste quadro que vários autores têm salientado as
potencialidades educativas das TIC, como elementos fundamentais para a
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operacionalização do processo de ensino-aprendizagem das Ciências numa
perspetiva de Ensino por Pesquisa (Cachapuz, Lopes, Paixão, Praia, & Guerra, 2005).
É nesta ótica que, também, organizações internacionais, como a UNESCO e a OCDE,
focam a importância da integração das TIC na educação.
Por um lado, ferramentas e serviços tecnológicos podem potenciar a troca de
opiniões e a partilha de experiências, o trabalho colaborativo, a interação entre alunos,
entre alunos e professor, sendo este facilitador e mediador das aprendizagens de
Ciências. Por outro lado, possibilitam/potenciam a pesquisa, seleção e organização de
informação pelos alunos, aliada à simulação de fenómenos científicos e tecnológicos,
pode possibilitar a exploração de ideias, essencial no ensino de ciências, numa
perspetiva EDS (Sá, Guerra, Martins, Loureiro, & Vieira, 2006).
Decorrente do exposto e tendo em conta a importância da educação em Ciências,
como elemento indispensável para almejar o Desenvolvimento Sustentável (UNESCO,
2005), e as potencialidades educativas das TIC como elementos fundamentais para a
operacionalização do processo de ensino-aprendizagem das Ciências (Cachapuz,
Lopes, Paixão, & Praia, 2005), os objetivos principais delineados para este trabalho
passam por:


Identificar e selecionar ferramentas/serviços online com potencialidade de criar
conteúdos multimédia (online) de Ciências;



Conceber atividades multimédia para exploração de conteúdos de Ciências
sobre o tema “Ambiente e Sustentabilidade”, segundo uma orientação CTS,
num contexto online.

Destaca-se que o presente artigo faz parte de um estudo de doutoramento mais
amplo, tratando-se de um "work in progress” que se prende com o desenvolvimento de
atividades multimédia de Ciências, assentes na utilização de ferramentas (e serviços)
tecnológicas e destinadas à exploração com alunos do 1.º CEB, especificamente do
3.º ano de escolaridade. Na fase em que se encontra o estudo, será feita referência
apenas à conceção das atividades de Ciências de Cariz CTS (tópicos a explorar,
estratégia CTS, ferramentas e serviços (online) selecionados)

2. OPÇÕES METODOLÓGICAS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CTS
MULTIMÉDIA
Seguidamente apresenta-se uma das fases de desenvolvimento – a conceção –
das atividades de Ciências, assentes numa orientação CTS, integrando ferramentas
multimédia (Web 2.0). Começa-se por referir a conceção de atividades de ciências
742

com recurso às TIC efetivamente. Depois, apresenta-se uma proposta didáticopedagógica para a conceção das atividades de ciências. Por fim, refere-se uma
proposta de integração/utilização da tecnologia nas atividades de ciências.
2.1 Conceção de atividades de ciências com recurso às TIC
No âmbito desta investigação, desenvolveram-se atividades multimédia para
exploração de conteúdos de Ciências coerentes com uma orientação CTS, propondose uma efetiva integração das TIC no 1.º CEB, com vista a potenciar o trabalho
colaborativo, de partilha e interativo (dentro e fora de aula) e promoção do trabalho
professor-aluno, aluno-conteúdo, aluno-aluno, entre grupos e entre turmas.
Neste sentido, desenvolveu-se uma comunidade online (imagem 1), que servirá
de base à exploração de atividades multimédia de ciências relacionadas com o tema
selecionado (“Ambiente e Sustentabilidade”) e a todo o trabalho a desenvolver pelos
alunos. Considerou-se a conceção de uma comunidade (online) de aprendizagem na
medida em que esta facilita a colaboração entre os envolvidos e por se tratar de um
meio propenso à partilha e à construção de conhecimento, inerente aos objetivos da
comunidade (Meirinhos & Osório, 2014).

Imagem 1 – Layout da comunidade online (menu principal)

Assim, tendo por base a revisão de literatura, criou-se uma comunidade online a
partir da plataforma Sapo Campus. Esta plataforma é suportada institucionalmente
pela Universidade de Aveiro, baseia-se em ferramentas sociais da Web 2.0, permitindo
a comunicação e partilha de diversos conteúdos entre os membros da comunidade
académica e membros externos a essa comunidade (Santos, Pedro, & Almeida, 2012).
A plataforma Sapo Campus reúne as funcionalidades necessárias para o alcançar
dos objetivos desta investigação, particularmente, por potenciar o trabalho
colaborativo, de envolvimento e interação dos alunos, com vista à participação ativa
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destes na (re) construção de conhecimentos científicos e o desenvolvimento de
capacidades como o pesquisar e analisar fontes de informação, apresentar e defender
uma posição, interatuar com outros. De entre os critérios de seleção da plataforma,
destaca-se a facilidade de utilização (intuitiva); as funcionalidades que fomentam a
comunicação/interação, colaboração e partilha de recursos; o livre acesso e os filtros
de segurança, para garantir a privacidade e participação segura de todos os
envolvidos no estudo.
Tendo em conta as potencialidades de Web 2.0, a plataforma servirá de base à
realização de diversas atividades de Ciências, que envolvem a partilha de recursos
(documentos, vídeos e imagens) potenciadores de uma abordagem CTS, como
situações de debate e discussão e a criação de vários momentos de representação de
informação, apresentação de resultados de pesquisa, produção de textos escritos e
orais, com recurso a diferentes ferramentas e serviços da Web 2.0 como, por exemplo,
o Google® Docs e Google® Slides (documentos de escrita colaborativa), tal como se
apresenta na tabela 1. Esta evidencia a interação tecnológica, as estratégias CTS
dominantes e serviços e ferramentas (online) necessárias para a realização de cada
sessão de trabalho e os requisitos necessários para a integração tecnológica.
Tabela 1- Interação tecnológica, estratégias CTS dominantes e serviços e ferramentas (online)
necessárias para a realização de cada sessão de trabalho.

Sessões

Interação

Estratégias

Serviços e

Requisitos

tecnológica

CTS

ferramentas (online)

necessários

dominantes

necessárias

para a
integração

1.ª Pegada Ecológica

tecnológica
Aluno –

Discussão,

- Vídeo sobre a pegada

-Computador

conteúdos

simulações e

ecológica

de sala de

resolução de

- Coursware SERe

aula com

Aluno – aluno

problemas/

(para responder ao

acesso à

(grupo)

tomada de

questionário sobre o

internet

decisão

valor da pegada

- Projetor/

Aluno – aluno

ecológica)

quadro

(intragrupos)

- Google® Docs

interativo

(escrita colaborativa)

- Um

- Cartoon

computador
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domésticos

2.ª Consumos energéticos
3.ª Consumos de água domésticos

Aluno –

Discussão,

- Animação (vídeo

portátil por

conteúdos

resolução de

sobre consumos

aluno

Aluno – aluno

problemas/

energéticos)

(grupo)

tomada de

- Cartoon

-Comunidade

Aluno – aluno

decisão

- Google® Slides

“EDS no 1.º

- Google® Docs (para

CEB”

ser utilizado pelos

- Gravador

alunos)

de som (e
imagem)

(Intragrupos)

Aluno –

Discussão –

- Notícia (Sobre

conteúdos

exploração

consumo de água -

de diversas

disponível online)

Aluno – aluno

atividades

- Vídeo (sobre os

(Intragrupos)

que

consumos de água

envolvem a

doméstico)

discussão

- Google® Docs

sobre a

(escrita colaborativa)

importância

- Links para notícias

de redução

sobre consumo de

do consumo

água

de água

- Youtube

(doméstico)

- Google® Slides
(escrita colaborativa)
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4.ª Resíduos sólidos domésticos

Desempenho

- Notícia (sobre a

conteúdos

de papéis –

proibição de venda de

os alunos

cápsulas de café)

Aluno – aluno

serão

- Links de notícias para

(Intragrupos)

confrontados

consultar relacionadas

com uma

com a situação a

Aluno – aluno:

potencial

explorar (proibição (ou

Intergrupos

situação de

não) da venda de

(diferentes

intervenção

cápsulas de café)

turmas)

humana

- Google® Docs

relacionada

(escrita colaborativa)

com a

- Vídeo (gravação da

proibição de

sessão para

venda de

disponibilizar na

cápsulas de

comunidade, a fim de

café

ser comentada pelos
alunos de ambas as
turmas)

vida no Planeta

5.ª Importância das Plantas para a

Aluno –

Aluno – aluno:

Saída de

- Vídeo (gravação da

-

Intergrupos

Campo –

sessão para

Comunidade

(diferentes

visita ao

disponibilizar na

“EDS no 1.º

turmas)

parque

comunidade, a fim de

CEB”

Infante D.

ser comentada pelos

- Gravador

Pedro para

alunos de ambas as

de som (e

explorar a

turmas)

imagem)

importância
das plantas
para a vida
na Terra

Dado que se pretende implementar as sessões em duas turmas do 3.º ano de
escolaridade, perspetivou-se a realização de um trabalho do ponto de vista tecnológico
intra-turma e inter-turmas, sendo por isso, necessária a criação de diferentes espaços
dentro da comunidade. Assim, criou-se um “espaço turma”, para cada turma, com
acesso restrito aos alunos das respetivas turmas e professora cooperante e, também,
um espaço “blogue” para disponibilizar materiais de consulta como imagens ou outros
materiais.
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Como auxílio à exploração das atividades, por parte do investigador, foram
criados guiões para cada sessão. Os guiões servem de orientação e evidenciam os
conhecimentos que se pretendem mobilizar, as capacidades de pensamento crítico
que se pretendem desenvolver, bem como as estratégias CTS a abordar em cada
sessão e, simultaneamente, evidenciam a integração de ferramentas/ serviços online
de cada sessão. Para além do guião de exploração das atividades, foi ainda, criado
um guião do aluno, que se prende com o trabalho a desenvolver por estes, assim
como todo o material necessário para cada sessão.
As atividades multimédia passaram por um processo de validação, por parte de
peritos em didática das ciências e multimédia, da Universidade de Aveiro, que
garantiram a celeridade necessária para a persecução do desenvolvimento do trabalho
e, sobretudo, a identificação de necessidades e fragilidades a ter em conta na
implementação das atividades.
Seguidamente, de um modo mais específico, descreve-se a abordagem didáticopedagógica que se seguiu no desenvolvimento das atividades, bem como a forma de
integração das ferramentas tecnológicas nessa mesma abordagem.
2.1.1 Proposta didático-pedagógica para a conceção das atividades de ciências
com integração/utilização de ferramentas e serviços da Web 2.0
Para a conceção das atividades procurou-se seguir uma orientação CTS
consentânea com a revisão de literatura efetuada nesta investigação. Para que os
diferentes tópicos (pegada ecológica, consumos energéticos domésticos, consumos
de água domésticos, resíduos sólidos domésticos e importância das plantas para a
vida no Planeta), a explorar pelo investigador com os alunos, revelassem aspetos
fundamentais de uma orientação CTS. No desenvolvimento das atividades teve-se em
conta aspetos que vão ao encontro dos estudos de Tenreiro-Vieira e Vieira (2004),
como:
a) Selecionar tópicos que surgem na sociedade de cariz cientifico-tecnológico
cujas caraterísticas se prendem com o serem importantes na atualidade e para
o futuro dos alunos;
b) Identificar, explorar e resolver problemas, assuntos e/ou questões de interesse
pessoal, local ou global que potenciem o desenvolvimento de capacidades,
designadamente de pensamento crítico, atitudes e valores e a necessidade de
(re) construir conhecimento científico;
c) Tornar mais explícitos (ou sensibilizar) os processos de inter-relação entre
Ciência, Tecnologia e Sociedade;
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d) Invocar o envolvimento dos alunos na pesquisa de informação credível e
relevante que possa ser usada na resolução de problemas que identificaram;
e) Explorar problemas, assuntos e/ou questões num contexto interdisciplinar e
numa perspetiva pessoal e social;
f)

Promover o envolvimento ativo dos alunos no processo de aprendizagem,
nomeadamente na exploração de diversificadas atividades promotoras da
construção de saberes úteis para agir responsavelmente em contextos e
situações com relevância social e pessoal;

g) Destacar uma tomada de consciência global sobre os tópicos a explorar, o que
implica o reconhecer a Terra como um sistema global, em que uma ação ao
nível local poderá ter implicações não somente nesse local, mas também, a
nível mundial.
No desenvolvimento de atividades de Ciências mais consentâneas com uma
abordagem CTS procurou-se, também, uma efetiva integração de ferramentas e
serviços da Web 2.0, a fim de se criar um ambiente de aprendizagem, em sala de aula
(e fora), adequado à promoção do trabalho colaborativo, de interação e partilha.
Assim, pretende-se que, nesta investigação, a utilização das TIC potencie momentos
que apelem à:
A. Interpretação de factos de informação diversificados;
B. Representação de informação;
C. Apresentação de resultados de pesquisa;
D. Produção de textos escritos e orais;
E. Partilha de informação;
F. Vivência de situações de debate.
Pretende-se, também, que a integração da tecnologia em sala de aula (e fora)
fomente um ambiente de aprendizagem que, preferencialmente, permita aos alunos
serem (com base no Florida Center for Instructional Technology (FCIT), 2007, que
apresenta o TIM - Technology Integration Matrix):
- Ativos: envolvidos na utilização da tecnologia;
- Construtivos: utilizem a tecnologia para receber e construir informação;
- Colaborativos: utilizem a tecnologia para colaborar com os outros.
Nesta ótica, as tecnologias a usar pelos alunos são entendidas como instrumentos
de trabalho, que os auxiliam no processo de aprendizagem. Desta visão resulta,
evidentemente, que os alunos se envolvem ativamente no processo de construção de
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conhecimento, onde as tecnologias são usadas numa perspetiva de “aprender com”
(Costa, Rodriguez, Cruz, & Fradão, 2012). Assim, definiram-se serviços e ferramentas
(apresentadas na tabela 1), nomeadamente, ferramentas de escrita colaborativa
associadas as estratégias CTS, a explorar em cada sessão, o que possibilitará uma
aprendizagem mais centrada nos alunos, tornando-os ativos, construtivos e
colaborativos na utilização da tecnologia.
Para além da construção de conhecimentos, nesta investigação pretende-se
apelar explicitamente, a capacidades de pensamento crítico. Como tal, na conceção
das atividades teve-se em conta as capacidades de pensamento crítico da Taxonomia
de Ennis (Ennis, 1987). Elegeu-se a Taxonomia de Ennis por: (i) ser consistente com a
definição de pensamento crítico usada; (ii) ser clara e compreensiva; (iii) permitir uma
identificação clara e fácil das capacidades de pensamento crítico; e (iv) ser
amplamente utilizada em diferentes estudos relacionados com o pensamento crítico,
revelando-se um instrumento de grande valor.
A título de exemplo, no quadro seguinte apresentam-se as capacidades de
pensamento crítico que se procurou apelar numa sessão (sessão 4), tendo por base o
referencial de Ennis.

Quadro 1 – Capacidades invocadas na conceção e implementação da sessão 4

Capacidades de pensamento crítico
A. Focar
questão

Identificar ou formular uma - Qual a questão/assunto
uma questão
principal
focada
na
notícia?
Identificar
as
enunciadas

B. Analisar
argumento

um

Porquê?

C. Fazer
responder
questões
clarificação
desafio

Questões

razões -…porque
é
que
consideras que não deve
ser permitido a venda de
cápsulas de cafés nos
escritórios e instalações
dos serviços públicos?
Justifica.
- A questão abordada na
notícia é importante para
a sociedade? Porquê?

Que diferença é que isso Em
termos
a faz?
económicos,
qual
a
de
diferença se se proibir a
e
venda de cápsulas da
cidade de Hamburgo?
Quais são os factos?

- Que factos sustentam a
tua posição?
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Perita/conhecedora/versa
da

- Quais são as entidades
/ setores da sociedade /
atores
sociais
mencionados na notícia?

D. Avaliar
a
credibilidade de
uma fonte – Capacidade para indicar - Qual a posição desses
critérios:
razões
atores sociais sobre a
questão
/
assunto
abordado na notícia?
Explicar
e
formular
hipóteses - critérios:
a) Ser
consistente
com
os
factos
conhecidos
b) Eliminar
conclusões
E. Fazer e avaliar
alternativas
induções
Investigar:
a) Procurar
evidências
e
contra-evidências
b) Procurar
outras
conclusões
possíveis
Consequências de ações
propostas
F. Fazer e avaliar
juízos de valor
–
considerações
sobre:
Considerar
alternativas
G. Interatuar
os outros

e

- Consideram as razões
apresentadas
pelo
Presidente
para
defender a sua posição
aceitáveis? Porquê?

- Quem é favor?
- Quem é contra?

-…porque
é
que
consideras que não deve
ser permitido a venda de
cápsulas de cafés nos
escritórios e instalações
dos serviços públicos?
Justifica.

pesar -… poderia apresentar
outras razões? Quais?

com Apresentar uma posição a Qual a tua
uma audiência particular
Justifica.

posição?

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dadas as potencialidades que as TIC oferecem em termos educativos,
nomeadamente a possibilidade de criar novas metodologias de trabalho, bem como as
potencialidades da educação em Ciências com orientação CTS/PC, perspetiva-se que
a integração de diversas ferramentas e serviços tecnológicos na criação de atividades
de ciências proporcionem, em termos gerais, inovação nas práticas de ensinoaprendizagem, assim como potencialize e enriqueça as experiências de aprendizagem
dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, especificamente do 3.º ano de escolaridade.
Assim, considera-se que este trabalho pode contribuir para um novo modo de
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entender a Educação em Ciências, com vista à adoção de novas orientações, recursos
didáticos multimédia e estratégias de ensino-aprendizagem ao nível da EDS e da
integração das TIC.
É expectável que a criação e utilização de uma comunidade de aprendizagem
online, associada a ferramentas e serviços da Web 2.0, ofereça novas oportunidades
de comunicação (dentro e fora de sala de aula), de desenvolvimento de trabalho, de
interação e de trabalho colaborativo e que tal influencie o desempenho dos alunos ao
nível de construção de conhecimentos científicos, relacionados com a EDS e do
desenvolvimento de capacidades, nomeadamente de pensamento crítico.
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Resumo:

Este artigo é fruto de uma pesquisa em andamento no Departamento
de Ensino Superior do INES (DESU-INES), oriunda da experiência de
elaboração de Monografias em Libras com alunos surdos de graduação
do curso de Pedagogia Bilíngue. Dois objetivos norteiam a pesquisa: 1)
organizar a prática pedagógica da tradução e interpretação na
produção de Monografias em Libras e 2) construir esquemas visuais e
descritivos que mostrem as características de cenários e dos padrões
de linguagens nos fenômenos de interação durante a consecução de
Monografias em Libras. São feitas considerações a respeito das
tensões entre a Libras e a Língua Portuguesa, no processo de
construção discursiva do aluno surdo e não-surdo bilíngue, junto ao
professor orientador e o tradutor-intérprete de Libras, quando esta
equipe se vê na tarefa de construir argumentos científicos formais em
língua de sinais, com registros em vídeo. Procuramos clarear etapas
desse processo, a fim de dar suporte a futuras orientações que
envolvam a produção de vídeo acadêmico em Libras. Entre elas estão:
o uso de glosas e glossinais, a busca ou criação de novos sinais para
conceitos acadêmicos, o trabalho de roteirização, a filmagem-rascunho,
a gravação em estúdio profissional e a edição final do material.
Algumas regras de produção visual são apresentadas como exemplos
de particularidades encontradas pelos pesquisadores. Ao final,
apresentamos algumas idealizações sobre a produção de Monografias
em Libras, registradas na experiência com alunos, professores
orientadores e banca examinadora, indicando questões a serem
ponderadas por este conjunto de atores; assim como processos de
desconfiança sobre autoria e autenticidade, surgidos ao longo do
trabalho de mediação da equipe de orientação.

Palavras-chave:

Educação bilíngue; Surdez; Vídeo acadêmico; Língua Brasileira de
Sinais.

Abstract:

This article is the outcome of on-going research into the development of
monographs in LIBRAS (Brazilian Sign Language) conducted with deaf
undergraduate students in the Bilingual Pedagogy course offered by the
Higher Education Department of the National Institute for Deafness.
The research has two goals: a) to organise the pedagogical practice of
translation and interpretation entailed in the production of monographs
in LIBRAS; 2) to create visual descriptive schemes that show that
contextual characteristics and the language patterns involved in the
discursive production of the deaf and non-deaf bilingual student,
together with the supervisor and the translator-interpreter, when this
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team faces the task of building formal scientific arguments in sign
language with video recording. We have sought to clarify the stages of
this process, in order to create guidelines to support future work that
may involve academic video production in LIBRAS. Guidelines include:
the use of glosses and glosinais, the search or creation of new signs for
academic concepts, the task of script-writing, raw filming, professional
studio recording and final editing of material. Some visual production
rules are presented as peculiarities encountered by the researchers. In
conclusion, we present some ideas on the production of monographs in
LIBRAS, based upon our experience with students, supervisors and
examining board, indicating questions that need to be considered by
these actors; also, we raise some issues regarding trust regarding
authorship and authenticity, identified in our work as co-mediators of the
supervisory team.
Keywords:

Bilingual education;
Language.

Deafness;

Academic

video;

Brazilian

Sign

1. INTRODUÇÃO
A World Federation of the Deaf (WFD) sinaliza alguns fatores básicos que devem
ser garantidos, sendo equivalentes à proteção dos direitos humanos dos surdos.
Dentre estes direitos, o de maior destaque é a Educação Bilíngue. O cenário brasileiro
é de atenção à legislação de reconhecimento da Libras como a língua oficial das
comunidades surdas e do acesso à Educação Bilíngue (Lei 10.436, 2002; Decreto Nº
5.626, 2005), sendo importante a formação de profissionais bilíngues. Verifica-se a
necessidade de recursos de acessibilidade, para que o surdo enfrente um mundo
pouco acessível às diferenças, o que perpassa tanto os aplicativos digitais para
surdos, quanto a produção de materiais pedagógicos e artísticos.
Em relação aos objetos ou artefatos surdos usados em educação, onde está o
cerne de nossa motivação, é imperativo investigá-los dentro do enfoque da Educação
Bilíngue. Tomamos esta decisão diante da necessidade do acesso ao bilinguismo
(Libras e Língua Portuguesa) segundo a legislação atual, mas não somente por isso,
uma vez que, apenas analisando com profundidade, seria possível contextualizar o
que está em jogo: o letramento da pessoa surda ou o que significa ser letrado para o
sujeito surdo.
As pesquisas de Karnopp, Klein e Lunardi-Lazzarin (2011), Lebedeff (2010),
Taveira e Rosado (2013), Taveira (2014), nos situam num tempo em que professores
surdos ditam novas formas e usos de extensões ópticas e corporais: filmadoras, data
shows, cenários e didáticas, antes não vivenciadas. No âmbito pedagógico também,
estão inseridas as normas de tradução para língua de sinais em ambientes virtuais e
presenciais de ensino-aprendizagem, linguagem cinematográfica ou fílmica (vídeo),
que estão presentes em Stone (2009), Souza (2012), Castro (2012) e Campello e
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Castro (2013), principalmente, dentro do recorte desta pesquisa feita no Ensino
Superior.
2. METODOLOGIA DA PESQUISA E PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO
O formato de investigação é o coprodutivo, em que a pesquisa é realizada, ao
mesmo tempo, que se apresentam demandas práticas, neste caso as da comunidade
surda, formada por alunos do Curso de Pedagogia Bilíngue do Instituto Nacional de
Educação de Surdos (INES).
A coprodução, ou mais formalmente a pesquisa-ação, inclui momentos de
formação dos participantes no Grupo de Pesquisa Educação, mídias e comunidade
surda, em que alunos de graduação e pós-graduação, professores do ensino básico e
superior e tradutores-intérpretes de Libras, participam na condição de formandospesquisadores.
De acordo com as demandas surgidas e sistematizadas como pesquisa, são feitas
oficinas e cursos complementares, envolvendo conceitos e técnicas de comunicação,
design e produção visual (alfabetismo visual); conhecimentos estes partilhados por
alguns dos participantes mais experientes nestas áreas no grupo, que inclui, além de
pedagogos e formandos em Pedagogia, comunicólogos e linguistas.
Construímos a pesquisa-ação através de trocas entre os pares e suas
necessidades de resolverem problemas durante a consecução de tarefas, sendo que
destacaremos aqui o processo de produção de monografias em Libras com alunos do
Departamento de Ensino Superior (DESU) do INES.
Não existia, até o momento, um fluxo de trabalho constituído na forma de manual
de procedimentos que desse segurança a professores, intérpretes e alunos
surdos/ouvintes na produção de monografias em Libras. Tal lacuna formula o
problema da pesquisa e resta-nos então, trilhar essa experiência no DESU-INES. Para
isso, os autores desse artigo, se propuseram a enfrentar a tarefa prática de orientar e
produzir duas monografias em Libras, ao longo do ano de 2015 (no primeiro e
segundo semestres), ambas a partir de demandas apresentadas por alunos surdos,
registrando todo o processo de produção e suas etapas para posterior, normalização e
uso em trabalhos futuros.
Decorrente de tais ações, os produtos e métodos, gerados pelos participantes,
foram coletados e organizados pelos pesquisadores e alunos do grupo de pesquisa.
Traduzimos essa experiência em regras presentes na primeira versão do Manual de
monografia em Libras e Língua Portuguesa do DESU-INES, tendo como fonte inicial a
experiência da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Este trabalho valeu755

se da participação alunos-professores-intérpretes nos procedimentos de roteirização,
produção de vídeo-rascunho, administração do tempo para executar as monografias,
bem como, da edição de vídeos, sendo o resultado desta pesquisa descrito e
detalhado na forma de conceitos-etapas, ao longo deste artigo.
De modo sintético, destacamos dois objetivos desta pesquisa: 1) Organizar a
prática pedagógica da tradução e interpretação na produção de monografias em
Libras; 2) Construir esquemas visuais e descritivos que mostrem as características de
cenários e dos padrões de linguagens nos fenômenos de interação durante a
consecução de monografias em Libras.
3. O LETRAMENTO VISUAL NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Importa-nos abrir mão da disputa entre línguas e observar o comportamento
destas na constituição dos suportes e de recursos referentes aos encadeamentos e às
misturas entre imagem e texto, entre matrizes de linguagem - sonora, visual e verbal (Santaella, 2005).
A insuficiência de base teórica em matrizes de linguagem, principalmente quanto
à visualidade e às mesclas entre as matrizes, nos acrescentou outros olhares ao
letramento, à leitura, à escrita e à produção literária e científica na língua de sinais.
Dondis (2007, p. 231) afirma que “só os visualmente sofisticados podem elevar-se
acima dos modismos e fazer os próprios juízos de valor sobre o que consideram
apropriado e esteticamente agradável”. Tal afirmação nos deixa preocupados pela
pouca vivência estética, em arte em geral e em práticas específicas como design
gráfico e edição de vídeos, encontrada em universidades e no público adulto a que
nos dedicamos. Dondis recomenda que o alfabetismo visual deve ser uma
preocupação prática do educador, uma vez que “as decisões visuais dominam grande
parte das coisas que examinamos e identificamos, inclusive na leitura” (2007, p. 231).
Na concepção de Santaella (2012), ler imagens por meio de outras imagens e,
talvez, explicá-las por meio de substituições por outras imagens, em links, seria mais
próximo da criação artística, muito mais do que constituir-se uma atividade didática (o
“como fazer”, o “para que fazer” e “por que fazer”) do letramento visual. Essa
concepção mais artística combina com o que resgatamos da pesquisadora surda
Strobel (2008, p.66): “o artista surdo cria a arte para que o mundo saiba o que pensa,
para explorar novas formas de ‘olhar’ e interpretar a cultura surda”.
Este ponto nos interroga sobre a qualidade dos sujeitos para lidar com este
material/arte, cenário e atuações, isto é, com a dinâmica de produção da monografia
em Libras no INES, e é isso que discutiremos.
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3.1 As diferenças e entrecruzamentos de língua-fonte e língua-alvo na formação
bilíngue
Há tensões entre língua-fonte dos textos científicos e a Libras como língua-alvo,
que nos permitem definir algumas categorias principais da rotina de orientação de
monografias em Libras, que serão brevemente arguidas durante este artigo, sem a
presunção de esgotá-los, mas dando a ideia do percurso realizado.
Alguns dos temas que discutiremos são: (a) a elaboração e o uso de glosas e
glossinais; (b) a performance de tradução-interpretação; (c) a filmagem-rascunho ou
vídeo pré-defesa; (d) o uso de teleprompter, teleponto ou monitor de computador com
roteiros; (e) a edição de vídeo para a defesa, o tempo e os equipamentos; (f) a equipe
envolvida e as tensões entre pares e línguas.

3.1.1 As glosas escritas ou glosas intralinguais
A glosa escrita (Souza, 2010) consiste numa interlíngua escrita em Português, a
partir do texto em Libras. São, inicialmente, num português aproximado ao modo de
escrita da língua de sinais, com substituições de termos que possuem maior valor
semântico – e gramatical – para a língua alvo.
A glosa intralingual (Castro, 2012) utilizada também, para transcrição dos
aspectos gramaticais de textos da Libras (Felipe, 1988), ou visando realizar a
interpretação-tradução propriamente dita de um texto, é o mesmo que a glosa escrita,
aproximando-o da estruturação de pensamento e linguagem dos surdos, ou seja,
tornando-a mais próxima da modalidade viso-gestual, viso-espacial e verbal da língua
de sinais.

Glosa escrita, produzida no processo de argumentação do aluno do DESU
(fonte: arquivo pesquisa)

Há conflitos diante do grau de informalidade, dos usos coloquiais da língua de
sinais, em comparação com a norma padrão que é utilizada habitualmente, por
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professores mestres e doutores surdos, também empregada por parte dos intérpretes
da língua de sinais.
Felipe (2012) nos alerta sobre o fator de incipiência na escolarização dos surdos,
tanto em sua língua patrimonial, quanto em outras línguas, pois pontua que:
“É possível constatar que os surdos que, assumindo uma identidade cultural
surda e optaram por utilizar a Libras como língua preferencial, não têm um
conhecimento linguístico consciente de sua língua patrimonial e, por isso, a
maioria tem apenas uma competência comunicativa de sua própria língua; o
que dificulta o desenvolvimento dessa língua enquanto língua de instrução
que necessita de uma competência linguística escolar” (Felipe, 2012, p.9).

Apesar de haver o risco da não aferição da competência da pessoa surda quanto
à língua de instrução, discutimos a revisão realizada por Baker (2006), sem nos
atermos à busca do original, da genealogia dos conceitos observados em todas as
nuances sobre bilinguismo. Cremos que, sem diminuir a importância da imersão
nesses conceitos, estes se referem a uma das etapas dessa pesquisa. O que se
verificou no campo foram dados que suscitaram uma ampliação do entendimento
sobre o que seria ser letrado – não só verbal, mas visualmente.
Mesmo situando o bilinguismo em termos conceituais e pensando na definição de
contornos para que não criemos um surdo bilíngue idealizado, que não corresponda
aos estudos de longas décadas sobre bilinguismo, a ideia de letramento visual, em
termos de práticas de orientação quanto a monografia em Libras, adquiriu
simultaneidade à própria lógica do bilinguismo, de modo a pensarmos que esta prática
– de orientação monográfica - possa alavancar ambas as línguas que ainda, se
encontram em processo de aprendizagem e aprimoramento para o surdo – assim
como se dá com qualquer sujeito bilíngue - e, ainda, que as próprias linguagens que
envolvem a visualidade, tais como a cinematográfica (filmagem), corroborem a ideia
de letramento visual.

3.1.2 As glosas no contexto de letramento
As glosas conferem suporte ao procedimento de tradução-interpretação em vídeo,
podendo ser utilizadas como primeiras notações em forma de slides. As ferramentas
criadoras de apresentações são comumente usadas pelos surdos para este fim, assim
como em trabalhos de tradução (Oliveira & Silva, 2014), exibindo textos no monitor do
computador da sala em que estiverem sendo construídas as orientações para
monografia.
Deste modo, o aluno pode exercitar a saída do uso coloquial da língua para um
modo argumentativo, dentro da estrutura científica, que prima por basear-se em
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autores e na demonstração de seus conceitos-chave, dentro de uma norma culta de
exposição. Em síntese, as glosas são ferramentas importantes diante da necessidade
de roteirização de vídeo pré-defesa ou o que chamamos de filmagem-rascunho.

Vídeo-rascunho filmado no processo de orientação do aluno do DESU (fonte:
arquivo pesquisa)

3.2 A filmagem-rascunho
A filmagem-rascunho da monografia em Libras se faz necessária à medida que o
professor orientador realiza perguntas sobre o tema e/ou projeto de pesquisa,
provocando argumentações estruturadas. As respostas e o exercício argumentativo,
em Libras, já explicado, anteriormente, como necessário à produção de glosas, são o
primeiro ato ou performance surda de reelaboração das teorias apreendidas ao longo
do curso de graduação, passando-as da língua-fonte, português escrito, para a forma
argumentativa na língua-alvo, a Libras.
Pelo que vivenciamos no período dos doze meses que desenvolvemos esta
pesquisa dentro do DESU-INES, o apropriado seria o aluno graduando ter o costume
de gravar, em vídeo, os seus resumos de artigos lidos; ou fazer registros em glosa,
com anotações referentes ao esforço esquemático de traduzir e retraduzir da língua
mais confortável, na maioria das vezes, a Libras, para o registro em português e viceversa, em influência mútua das línguas.

3.2.1 O que são glossinais?
Os glosinais ou glossinais (Stone, 2009; Souza, 2010; Campello & Castro, 2013)
são sinalizações visualizadas em Libras e que são utilizadas para elucidar um trecho
ou um conceito. Assumimos, mesmo com risco, a afirmativa sobre o termo, que estas
são um aprimoramento da técnica de escrita em glosas no âmbito da tradução e
interpretação de línguas de sinais.
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Esse

movimento

ocorre,

sistematicamente,

no

intuito

de

sofisticar

as

performances de tradução-interpretação, já que saímos de uma modalidade oralauditiva, para uma modalidade viso-gestual/viso-espacial.

Intérprete de Libras, reinterpretando um trecho, visando aclarar o processo de
orientação do aluno do DESU (fonte: arquivo pesquisa)

Esta performance de tradução-interpretação pode ser realizada por surdos e nãosurdos. O tradutor-intérprete pode estar posicionado por atrás da câmera filmadora,
oferecendo o devido suporte ao aluno-orientando e realizando sinalizações em Libras
do material escrito em Língua Portuguesa, acrescentando comentários que auxiliem o
aluno que está realizando e/ou aprimorando a interpretação na língua de sinais –
constituindo-se uma performance de tradução-interpretação.
Estas notações também podem ser escritas – indo e voltando do texto-fonte para
o texto-alvo - até que o trecho ou conceito atinja notações e reinterpretações na
própria Libras. Enfatizamos que estas notações não podem, de modo algum, se
distanciar da teoria que está sendo estudada ou da sua origem na língua-fonte, mas
que pode ser enriquecida pela língua-alvo, a língua de sinais.
4. O DESENVOLVIMENTO DE REGRAS PRÓPRIAS PARA A CONFECÇÃO DE
MONOGRAFIA EM LIBRAS
4.1 O ator-tradutor1 e a interpretação/reinterpretação com o uso de roteiro
Chamando à atenção para o uso de roteiro, o professor-orientador e os seus
alunos orientandos, em estreito acompanhamento dos intérpretes-tradutores nãosurdos ou surdos, redigem um roteiro com especificidades híbridas de conteúdo
científico-acadêmico e das particularidades quanto ao suporte vídeo – uso de
1

Segundo Quadros e Souza (2008, p. 175), “ (...), é uma língua vista pelo outro, é uma língua
que usa as mãos, o corpo, as expressões faciais, é uma língua que depende da presença
material do corpo do ‘tradutor’, por isso, também ‘ator’ ”.
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esquemas, fotos, marcações com atenção para o sinal de batismo do autor, início e
término das citações –, preservando a autoria do aluno-orientando e sua postura
crítico-discursiva.
Percebemos que a ausência de roteiro compromete a sequencialidade e a
coerência do conteúdo do texto científico-acadêmico, além das oportunidades de
enriquecimento da língua, com a definição de termos e conceitos-chave. Estamos no
momento em que existe a necessidade de convencionar um sinal e desenvolver
discussões conceituais. Este movimento ocorre quando o aluno-orientando está diante
de nuances da interpretação de um construto ou de uma defesa argumentativa,
baseada em autores que demandam vocabulário científico-teórico, apropriado a uma
determinada área.
Para Stone (2009), a norma surda de tradução opera fora do contexto de saída da
língua-fonte, podendo chegar a enriquecê-la, o que de fato ocorreu no produto final,
nos deixando ver traços do aluno-orientando, da sua performance, enquanto sinalizava
em sua ação de ator-tradutor.
Com o intuito de adensar as performances de tradução-interpretação e as
argumentações do próprio autor da monografia, filmadas em Libras durante o período
da orientação, esquemas como este, contendo discussões conceituais e sinais
faltantes, nos têm auxiliado.
Durante a performance tradutória e de interpretação e reinterpretação de seu
próprio discurso, e nas citações de outros discursos, é preciso sinalizar a expressão
facial e corporal que corresponda exatamente ao sentido. Exemplos são as
expressões de perguntas ou questões de estudo, as afirmações ou críticas que
contrastam ideias e até mesmo, a neutralidade de expressões noutras partes do
corpo do texto, não sendo somente, atributo de uma gramática da língua de sinais,
mas também, da própria estrutura da monografia em vídeo, garantindo a
compreensão do seu texto (em vídeo), pelos leitores.
A monografia em Libras tem o rigor científico, no entanto está sujeita às
propriedades de um veículo de difusão que não é o impresso: o vídeo. Com o
investimento em dissertações em versão Libras, a opção de consulta e a referência
de material em vídeo, na mesma língua-fonte, modificará o cenário que possuímos
hoje no DESU-INES.
Para isso, organizar os vídeos-rascunho em pastas para serem levadas ao
estúdio de gravação foi uma das etapas mais simples, porém fundamental, pois
esses vídeos são usados como guias de gravação, com o texto em Libras a ser visto
e reproduzido diante da câmera profissional. A compreensão das partes que compõe
uma monografia em Libras se faz relevante aos professores de metodologia
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científica, o que não significa uma transposição das normas de monografia em
Língua Portuguesa para a Língua de Sinais.

4.2 A criação e definição conceitual dos termos-chave: a importância deste
movimento-circulação para o DESU-INES
O aluno-orientando surdo tem o desafio de definir conceitualmente os termoschave ou as ideias-chave da monografia em Libras, incluindo-os posteriormente, no
glossário terminológico. Como há muitos sinais utilizados no DESU-INES para
terminologia específica não registrados ainda, em dicionário terminológico, é
pertinente fazer uma lista com essa terminologia a ser investigada e discutida.
Caso haja neologismos que estão sendo utilizados para conceitos que ainda não
têm sinais, o orientando, juntamente com seu orientador e equipe de trabalho, no qual
há um tradutor-intérprete surdo e não-surdo, poderão apresentá-los à banca de defesa
de monografia. Este movimento faz parte do trabalho de conclusão de curso e objetiva
o uso mais formal e acadêmico para abordar o tema.
Diante dos primeiros resultados desse trabalho de pesquisa, vislumbra-se um
movimento, ainda mais forte, de incentivo à definição de termos pelos alunos, como
forma de impulsionar o desenvolvimento da Libras formal. Este movimento ocorre sob
tensões geracionais, hierárquicas e sob olhares intervencionistas, por vezes, de
intérpretes ou de lideranças surdas e não-surdas.
A seguir, na última etapa deste artigo, levantaremos as particularidades de
suporte em vídeo.

4.3 A filmagem oficial em estúdio
Ao filmar os rascunhos em vídeo e nomear as pastas de organização de capítulos,
alocando os vídeos pertencentes a cada capítulo e subcapítulos, o aluno percorre o
primeiro passo da organização para a filmagem em estúdio semiprofissional ou
profissional.
Esta etapa, para ser realizada no DESU-INES, precisou contar com a experiência
realizada em universidades que já produziram vídeos científicos em Libras, com
regularidade, como ocorre na UFSC (Quadros & Souza, 2008; Oliveira e Silva, 2014).
Para viabilizar a gravação no INES, resolvemos proporcionar ao aluno, que
desenvolve sua monografia em Libras, o ambiente de estúdio, assim como a equipe
de tradução existente no DESU. Estudamos junto com os profissionais do estúdio a
iluminação adequada, o uso correto do Chroma Key, o enquadramento ajustado do
aluno (plano de filmagem).
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A direção de gravação em estúdio, da filmagem final, pode ficar a cargo do
professor-orientador, do intérprete-tradutor e/ou do próprio aluno. Em termos de
escrita da claquete, que ajuda a organizar o material filmado feito no estúdio,
recomendamos a presença dos itens ou seções da monografia a serem gravados.
Além das partes básicas, temos levado para o estúdio, de forma organizada, as
citações e os rodapés que são filmados, de modo que saibamos usá-los no momento
da edição final. Para isso, existe a tarefa de direção do vídeo, com um elemento da
equipe orientando o que será escrito na claquete.
Os rascunhos em vídeo, já em Libras, foram usados em substituição do
teleprompter com glossinais, pois já estarão prontos para serem visualizados no ato da
interpretação e elaboração do produto final, em estúdio.

Rascunho em Libras visualizado pelo aluno no estúdio oficial.

4.4 Exemplos de regras específicas para vídeos acadêmicos em Libras
Nas monografias em Libras, as citações diretas são inseridas com a tela original
pausada e a descrição em quadro secundário, com fundo vermelho. Conforme já
salientado, temos tido apoio de materiais veiculados por universidades e de alunos
surdos-pesquisadores, que já apresentaram as suas produções em vídeo, como é o
caso de Castro (2012).
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Citação direta com fundo vermelho e nota de rodapé com fundo amarelo.

As notas de rodapé são indicações, observações ou acréscimos feitos ao textovídeo em Libras. Refere-se a uma especificação ou complemento que não está dito,
ocorrendo uma pausa em vídeo, para dar maior detalhe a uma expressão ou conceito.
Mereceram o rodapé de referência ou explicativo, os conceitos ou expressões que
demandam aprofundamento ou apresentação de terminologia em Libras, com a
descrição.
Na monografia em Libras do DESU, as notas de rodapé são feitas a partir da tela
original, pausada no sinal referente a conceito ou expressão em língua de sinais novos
ou fundamentais para a pesquisa. São exibidas em quadro secundário, centralizado na
parte inferior da tela, em fundo amarelo.
Uma complicação que tem sido enfrentada e, ainda, sem regra oficializada no
nosso Manual de monografia, é que não é possível fazer citação direta com outra cor
de fundo (fundo vermelho), dentro do rodapé (fundo amarelo), pois haveria conflito das
opções de cores. No rodapé, se houver necessidade de citar um autor, recorremos,
por enquanto, à citação indireta. Deste modo, estamos diante de uma mudança quanto
à forma, incidindo no conteúdo sinalizado.

4.5 Outras questões postas a partir da sistemática da edição de vídeo
Construir uma forma de redução dos títulos e subcapítulos em Língua Portuguesa
para a edição de vídeo é uma das primeiras situações diferenciadas, enfrentadas
durante o trabalho de produção da monografia em Libras. Esta situação pode ser tema
em oficinas no grupo de pesquisa, quando se estuda a criação de categorias,
etiquetagem, agrupamento de temas afins (estudos de taxonomia).
Estas reduções são necessárias ao se legendar o nome dos capítulos,
posicionando-os à esquerda do ator, com o cuidado de não os estender até a cabeça
do mesmo. Por mais singelas que sejam tais observações, nada do que se aborda
neste artigo, é óbvio para o nosso aluno ou equipe de professores e de intérpretestradutores.
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Imagens e vídeos a serem inseridos devem estar dispostos de forma organizada,
em pastas, para que não nos percamos nos elementos que serão introduzidos em
vídeo. Devem ser imagens (fotos, desenhos) em boa resolução, acrescentados de
forma criteriosa, de modo que ampliem informações e complementem o texto em
Libras. Este aspecto da complementariedade entre imagem e texto também, nos
demanda em oficinas do grupo de pesquisa, que incidem sobre o alfabetismo visual.
Objetos ou artefatos oriundos do meio impresso, linearmente concebidos, se
beneficiam da leitura pausada, das anotações em bordas, margens. Quando alteramos
para a lógica do vídeo, em suporte DVD, as implicações de uso de um material em
movimento, já que a forma de usar é muito diferente do livro e monografias impressas,
leva-nos a algumas tensões e convenções para extensão do material.
O vídeo da monografia em Libras tem um tempo máximo, convencionado de uma
hora e meia de duração. Nos questionamos sobre como tornar este vídeo o mais
agradável possível, já que difere dos usos de anotações dos textos impressos, como
sublinhar e escrever nas bordas e margens feitos pelos leitores. Em vídeo, quais
seriam os recursos mais interessantes para este âmbito formal, acadêmico, e que
precisa obter um consenso quanto à estética, de conforto ao leitor?
Quando temos dificuldade em elaborar um bloco de texto escrito, fazemos uma
operação de pausar a leitura e escrever (ou reescrever), fazendo idas e vindas nas
páginas. A experiência de elaborar e reelaborar vídeos, de fazer buscas, de
experimentar o processo de entendimento próprio do aluno surdo, de associação de
ideias com registro próprio em Libras, particularizado e, ao mesmo tempo, cumprindo
o princípio científico, as convenções de se universalizar uma técnica e/ou conteúdos
neste tipo de material filmado, e posteriormente, sendo assistido, pela Banca
Examinadora, nos dá ensejo a diversas demandas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Algumas idealizações estão em jogo nas nossas discussões de equipe de
monografia e, mesmo que estas não paralisem nossas ações de orientação e defesas,
precisamos de um certo grau de estranhamento para revê-las em grupo de pesquisa e
nas próprias reuniões e fóruns da instituição, pois estas ainda, não são totalmente
solucionáveis,

restando

a

problematização

entre

pares

para

posterior

amadurecimento.
As idealizações dos alunos surdos têm versado sobre: o tradutor-intérprete surdo
como algo estável e a percepção de que existe uma única performance surda típica da
comunidade surda.
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Estes dois primeiros aspectos abrem-nos espaço de atenção às trocas sobre a
orientação para tradução e interpretação do ator-tradutor diante das câmeras,
procurando respeitar outras camadas de atributos e características (de classe, gênero,
etc) e que são sobrepostas à surdez. Também, encontramos alunos surdos que
supõem que a responsabilidade sobre a validação do glossário terminológico, da
busca por vocábulos mais adequados em Libras, seja tarefa primeira da equipe de
tradução e/ou do próprio orientador, num ato extrínseco ao fazer-da-pesquisa.
As idealizações dos professores orientadores e da equipe de traduçãointerpretação, atuantes em orientações de monografias em Libras, versaram-se sobre
algumas impressões errôneas, principalmente quanto ao uso das glosas. Nos
incluímos, claramente, nesse equívoco, enquanto novos atuantes de um curso
bilíngue. Dentre eles, estão os seguintes:
1. Glosas prontas, pré-fixadas por parte do aluno ou do intérprete-tradutor
resolveriam o papel do ator-tradutor. No entanto, a construção de glosas é
processo da orientação de monografia em Libras, na qual a autoria e os
procedimentos aqui descritos neste artigo são atos postos em negociação, por
um longo período, a cada aluno-orientando e a cada monografia realizada;
2. Não usar glossinais com alunos que dominam, relativamente, o português
escrito, assumindo o entendimento equivocado de que a passagem do
português

escrito,

para

língua

de

sinais

se

daria,

nesses

casos,

automaticamente na cabeça do aluno durante a sua performance de atortradutor, diante das câmeras de filmagem, ao ler o teleprompter.
As idealizações da Banca Examinadora chamam-nos à atenção pelo sentido
revelado a partir das análises das idealizações de avaliadores mais experientes, nas
semanas de defesa de monografia. Estes seriam capazes de realizar um “Raio X” de
todo este processo de orientação?
A princípio, estes professores, surdos e não-surdos, atuantes no próprio DESUINES, fizeram uma aposta de que o aluno surdo que se sai melhor na performance da
monografia em Libras, é aquele que sofreria menor influência de intérpretes nãosurdos na confecção de glosas e/ou na reinterpretação de citações. Os dados
coletados nos mostram que esta hipótese não procede. Não é caso de influência,
retirando a autoria e marcas do gesto do aluno-orientando, da apreensão conceitual
por parte deste, mas de um caminho a ser construído como que num duplo: da
construção intelectual-acadêmica e da atuação em vídeo-performance. Este duplo
caminho demanda espectadores atentos, pares revisores e orientação adequada à
monografia em Libras.
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A interferência versus a mediação da Equipe de orientação de monografia em
Libras, nos tem feito pensar sobre estas idealizações, ao estabelecer regras e
metodologias, ao mesmo tempo, preservando a autoria do aluno-orientando, balizando
e investindo num processo de formação, que inclui a instrumentação prática para
direção, roteirização e edição.
A desconfiança sobre o processo de orientação é permanente, pois é uma dupla
desconfiança, da autoria como autenticidade e dos jogos de papéis, novamente, com
outras polarizações que tentamos diluir com a elucidação do processo: (a)
autenticidade versus atuação diante das câmeras; (b) tradução e (re) interpretação
versus a fidelidade ao texto; (c) papel do copista versus o de autor.
Mais profundamente, ter o intérprete como o único mediador de conceitos-chave,
não é a situação ideal, pois é uma tarefa que demanda o aluno-orientando e o
professor-orientador em igual equilíbrio. Os textos-fonte, sendo de domínio da equipe
de orientação como um todo, incluindo a tradução-interpretação, permitem a
exploração e a extração dos conceitos principais, a discussão mais consistente com a
maturidade alcançada pelo grupo de pesquisa.
E num movimento de circularidade abrangido por este artigo, podemos destacar
que a monografia em Libras requer a roteirização, direção e edição de vídeo com
rigores apropriados à esfera formal e científica, ou seja, a um trabalho efetivamente
acadêmico, com outra estética e possibilidades de leitura de textos em vídeo.
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Resumo:

O projeto Recursos Educacionais Abertos para Leitura e
Produção de Textos nas Licenciaturas propõe o estudo e
criação de Recursos Educacionais Abertos voltados para o
letramento de licenciandos. A partir dos pressupostos da
Cultura Livre, o projeto tem como objetivo criar e
compartilhar diferentes recursos didáticos digitais, de Língua
Portuguesa e de Língua Inglesa, além de permitir que
docentes divulguem seus materiais nos ambientes criados.
Relatamos uma análise de um recurso do ambiente
Gramática Online, idealizado e desenvolvido pelo Grupo
Texto Livre, e uma proposta de alteração desse ambiente,
ampliando a sua abordagem para o ensino-aprendizagem de
leitura e escrita de línguas, no âmbito do projeto, atualmente
em desenvolvimento. Para essa reflexão, fundamentamo-nos
no conceito de recursos educacionais abertos e de
multiletramentos. Observou-se, entre os resultados, que o
Gramática Online apresenta opções para aprendizagem de
questões linguísticas pela teoria e prática, mas falta ao
ambiente recursos que contextualizem tais questões por
gêneros textuais. Nesse sentido, são apresentadas algumas
orientações para adaptação do ambiente ao projeto que se
propõe.

Palavras-chave:
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Abstract:

The project Recursos Educacionais Abertos para Leitura e Produção de
Textos nas Licenciaturas proposes the study and creation of Open
Educational Resources focused on the literacy undergraduates. From
the assumptions of Free Culture, the project aims at creating and
sharing different digital learning resources, of Portuguese and English
languages, and allows teachers to promote their materials in the
created environments. We report an analysis of a resource from the
environment Gramática Online, designed and developed by Grupo
Texto Livre, and a proposal to amend this environment, expanding its
approach to teaching and learning of reading and writing of languages
in the framework of the project, currently under development. For this
reflection, we are based on the concept of open educational resources
and multiliteracies. It was observed in the results, that Gramática Online
presents options for learning language issues by theory and practice,
but it lack the resources that contextualize these issues by genres. In
this sense, we present some guidelines for adapting the environment to
the project that is proposed.
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1. INTRODUÇÃO
A proposta apresentada insere-se no projeto REALPTL: Recursos Educacionais
Abertos para Leitura e Produção de Textos nas Licenciaturas, que procura pesquisar
recursos existentes e propor um espaço de compartilhamento de recursos para o
ensino-aprendizagem de línguas no ensino superior. Inicialmente, a proposta era
restrita aos materiais em língua portuguesa, mas atualmente contamos com
pesquisadores que também, colaboram para a criação e compartilhamento de
recursos em Língua Inglesa. Dessa forma, unimo-nos em torno da necessidade de
garantir o acesso aberto a recursos educacionais que, com qualidade, auxiliem no
multiletramento

de

estudantes,

especialmente

licenciandos,

ou

seja,

futuros

professores.
A nossa proposta, que apresentaremos após analisar um recurso do ambiente
Gramática Online, é a de adaptar esse ambiente como espaço de compartilhamento
de recursos educacionais abertos para o ensino-aprendizagem de leitura e escrita em
Língua Portuguesa e em língua estrangeira, espaço esse que será alimentado
coletivamente, com contribuição de professores.
Como a produção do material didático é fator decisivo na qualidade de um curso,
acreditamos ainda, que o projeto poderá trazer uma contribuição importante para os
licenciandos e professores.
De seguida, apresentamos e analisamos o ambiente Gramática Online,
desenvolvido pelo Grupo Texto Livre, em sua atual etapa, tendo em vista que
partiremos dele para fazer ajustes necessários ao nosso projeto atual.

2. GRAMÁTICA ONLINE
Recentemente, no âmbito do Grupo Texto Livre (http://www.textolivre.org/site/) –
sediado na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no
Brasil – e com pesquisas na linha da Linguagem e Tecnologias, nasceu o projeto
Gramática Online (http://www.textolivre.org/aplicacoes/gramatica_online/): um espaço
de suporte pedagógico ao estudo da norma gramatical da Língua Portuguesa, numa
perspectiva individual e autônoma, de maneira que os alunos possam ser
encaminhados para o material relativo a cada problema específico, podendo estudar
sem o acompanhamento da equipe, de forma pró-ativa.
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Conforme descrito por Pereira, Leal e Matte (2015), o programa Gramática Online
surgiu na disciplina online de Leitura e Produção de Textos, que atendia a estudantes
e a funcionários de todas as unidades da UFMG. Por isso, o seu compromisso com a
capacitação de alunos, no que tange à leitura e à escrita de textos acadêmicos em
diferentes gêneros textuais, impulsionou o trabalho da equipe.
Atualmente,

são

feitos

testes

na

terceira

versão

do

ambiente

(http://www.textolivre.org/aplicacoes/gramatica_online/v3/), que avançou em termos de
interface e usabilidade (Ver Figura 1).

Figura 18: Ambiente de Recursos Educacionais Abertos, Gramática Online.
Fonte: http://www.textolivre.org/aplicacoes/gramatica_online/v3/.
Acesso em: 29 fev. 2016.

No menu “Recursos”, encontra-se como opções: “Materiais de gramática”,
“Exercícios”, “Português Livre” e “Estudo de crases”. Percebe-se que ainda falta, entre
tais opções, recursos mais específicos para as habilidades e competências de leitura e
escrita de textos. Atualmente, a abordagem gramatical é tradicional e não apresenta
gêneros textuais em que se possa praticar de forma contextualizada a gramática. É
necessário, ainda, apresentar variedades de práticas sociais, mesmo que ancoradas
como atividade didática (e não no contexto real da prática), em que esses gêneros são
explorados, de maneira a contribuir com o letramento dos usuários do ambiente.
Nesse sentido, concebe-se que as práticas de letramento devem orientar-se no
modelo ideológico, que, segundo Street (2014), devem se dar no plural, no social e
culturalmente determinadas. Tal significa dizer que as práticas de ensino mudam de
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acordo com o contexto. Uma vantagem desse modelo, segundo Kleiman (2008, p. 39),
é a compreensão de que o letramento pode ser examinado além da polaridade entre
oralidade e escrita e da correlação simplista entre as consequências cognitivas e a
aquisição da escrita. Pautamo-nos, pois, nos valores de abertura, pluralidade,
abrangência e inclusão, e no que a adesão ao modelo ideológico (do letramento) e à
cultura livre (inscrita nos REA) implica para o REALPTL.
Se tomarmos, como exemplo, o material de gramática sobre crases, do site
Gramática Online, podemos perceber que se condensa informações da gramática
tradicional sobre esse tópico linguístico. Os representantes dessa gramática estão
presentes nas classificações e exemplos: Moderna Gramática Portuguesa, de Bechara
(2001), e Gramática teoria e gramática, de Paschoalin e Spadoto (1996), citados no
final do material. Vejamos, pela Figura 2, o slide de apresentação do tópico:

Figura 19: Material sobre crases, do site Gramática Online.
Fonte:
http://www.textolivre.org/aplicacoes/gramatica_online/v3/recursos/materiais/apresentacao.php?i
d=1#apresentacao.
Acesso em: 29 fev. 2016.

É perceptível que, tal como é comum em gramáticas tradicionais, se apresenta, já
no início, uma definição e explicação da formação do elemento, para que seja
construído um conceito e suas condições, como: “o termo regente exige o uso da
preposição a” e “a palavra ‘leis’ admitir o uso do artigo”. Alguns estudiosos, como Dias
(2005) e Kleiman e Sepulveda (2012), acreditam que uma boa estratégia passa por
deixar que o próprio aprendiz, antes de ter o conceito, seja desafiado a fazer
definições, a abstrair elementos básicos do funcionamento da língua. Acreditamos
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também, que tal estratégia, é uma boa proposta de mudança para esse material: que
seja mais desafiador e que o aprendiz seja levado a fazer hipóteses e a resolver
problemas.
Ressaltamos alguns elementos tecnológicos importantes que se encontram no
site, como a ferramenta de avançar, recuar (nas laterais e na parte inferior), iniciar
apresentação automática e pausar um dos slides, aumentar e diminuir o tamanho dos
slides (ver ferramenta na parte inferior da Figura 2). Estas e outras estratégias de um
princípio de “gamificação” configuram-se como importantes para a acessibilidade e
usabilidade dos recursos.
Por outro lado, há uma tentativa de apresentar desafios no software livre, criado
pelo grupo e ainda em desenvolvimento. Trata-se do Crases, um programa que não dá
respostas fechadas, mas permite o aprendizado por associação. Um print da sua
página inicial pode ser visualizada na Figura 3:

Figura 20: Software livre Crases.
Fonte:
http://www.textolivre.org/aplicacoes/gramatica_online/v3/recursos/crases/#menu-principal.
Acesso em: 29 fev. 2016.

Como orientação disponível no site, encontramos: “digite a frase colocando crase
no lugar onde pensa que ela deveria estar”. Há uma caixa de texto, seguida do botão
“verificar”. Apresentamos, neste sentido, um teste feito, conforme Figura 4:
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Figura 21: Inserção da frase “Levei meu filho à escola” no software Crases.
Fonte: http://www.textolivre.org/aplicacoes/gramatica_online/v3/recursos/crases/#menuprincipal.
Acesso em: 29 fev. 2016.

Percebemos que o recurso educacional aberto é de natureza mais prática e
desafiadora, já que permite ao próprio usuário, o julgamento das frases que são
apresentadas na lista: “Observe as substituições abaixo. Se alguma das opções for
adequada ao sentido que você espera obter, então a crase está correta.”. Dessa
forma, como falante da língua, ele poderá entender se “levei meu filho para a escola”,
por exemplo, equivale a “levei meu filho à escola”, pelo menos para o seu objetivo de
uso.
Ainda assim, se o usuário quiser conhecer a regra que rege tal uso, precisará
recorrer ao material mais expositivo, que citámos anteriormente. Nesse caso, os
recursos podem ser complementares no auxílio ao aprendiz, deixando-lhe opções para
a apropriação do conhecimento.
Entretanto, ainda seria útil se fosse apresentado um texto em que a crase
aparecesse contextualizada e o aprendiz pudesse analisar e compreender os efeitos
de sentido que a crase traria para os usos no texto. Tal pode ser uma proposição
válida para orientação às próximas mudanças no ambiente.
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Podemos dizer que há avanços, especialmente na tentativa de desenvolver um
software livre, de caráter mais lúdico, para oferecer ao aprendiz a possibilidade de
praticar e criar hipóteses. Entretanto, ainda é necessário fazer ajustes que
potencializem os multiletramentos.
3. PROPOSTA DO REALPTL

O REALPTL pretende adaptar e dinamizar o site Gramática Online, buscando o
compartilhamento aberto de recursos educacionais. Estes poderão ser utilizados na
sua totalidade, por meio da reutilização, adaptação e recriação dos recursos pelos
licenciandos e professores, desde que a fonte seja citada. É importante lembrar que a
licença aberta é uma necessidade para os Recursos Educacionais Abertos (REA),
conforme explica Butcher (2011, p. 5):
“A definição mais simples do conceito de Recurso Educacional Aberto (REA,
ou, em inglês, OER) é qualquer recurso educacional (incluindo mapas
curriculares, materiais de cursos, livros didáticos, vídeos assistidos na Internet,
aplicativos multimídia, podcasts e quaisquer outros materiais designados para
uso no ensino e aprendizado) disponíveis abertamente para uso por
educadores e alunos, sem a necessidade de pagar direitos autorais ou taxas
de licença.”

Como afirma Santos (2013, p. 21), “isso significa que quaisquer outros materiais
educacionais disponíveis na Internet gratuitamente que não tenham uma licença
aberta não são considerados REA”.
A associação aos REA surge, portanto, como uma proposta coerente com a do
projeto Gramatica Online, por compartilharem a mesma filosofia da Cultura Livre,
baseada na liberdade de distribuir e modificar trabalhos e obras criativas livremente.
A proposta do REALPT não é, então, totalmente nova. Na verdade, segue a
tendência dos Recursos Educacionais Abertos e da Educação Aberta já em
desenvolvimento, além de retomar iniciativas anteriores em desenvolvimento por nós,
pelos projetos já citados. Destaca-se, na proposta que agora nos guia, o desejo de
que os recursos disponibilizados sejam mais diversificados e tenham foco no
letramento, ou melhor dizendo, nos multiletramentos.
Rojo (2010) explica que o conceito de multiletramentos foi criado pelo Grupo de
Nova Londres, como resposta à questão sobre as práticas letradas escolares diante
das inúmeras mudanças no cenário contemporâneo, que aumentou a diversidade
cultural e linguística nas salas de aula. Para o Grupo, segundo a autora, “multi” aponta
para duas direções: multiplicidade de linguagens e mídias nos textos contemporâneos
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e multiculturalidade e diversidade cultural. Nesse contexto, a pedagogia dos
multiletramentos vai além da linguagem verbal como modo de representação.
Segundo Rojo (2010, p. 29):
“Os multiletramentos exigem um tipo diverso de pedagogia, em que a
linguagem verbal e outros modos de significar são vistos como recursos
representacionais dinâmicos que são constantemente recriados por seus
usuários, quando atuam visando atingir variados propósitos culturais.”

Os multiletramentos, como práticas sociais de mobilização da leitura e da escrita,
são entendidos, assim, como experiências que variam no tempo e no espaço, a partir
de um olhar lançado para as práticas das comunidades linguísticas locais,
reconhecendo as várias agências de letramento presentes, em direção à produção
crítica de eventos linguísticos mais monitorados, como os gêneros acadêmicos,
literários, entre outros. Espera-se, dessa forma, que os sujeitos se tornem
competentes para transitar entre os gêneros, tipos textuais, empregando o registro
formal e/ou informal e as estratégias de acordo com as peculiaridades do contexto.
Diante dessa definição, consideramos que o Gramática Online precisa ampliar a
proposta dos recursos que tratam apenas de tópicos gramaticais, para outros em que
o texto surge em diversas linguagens e que os discursos tenham ênfase. As questões
gramaticais continuarão a ter espaço, pois são importantes para situações em que se
precisa de material confiável para esclarecer dúvidas, mas outros materiais em que a
gramática esteja presente em situações contextualizadas, terão nosso foco. Além
disso, a abertura para outras línguas se faz necessária, o que enriquece sobremaneira
a proposta.
Para o novo espaço online, foi idealizada a inclusão de abas para as línguas (por
enquanto: Português e Inglês) e, dentro delas, opções para cada tópico, Gramática
Online e Leitura e Escrita, divididos em duas partes principais: “Discussão” e
“Atividades”.
Os softwares educativos livres poderão ser acessados pelo link “Acesso”, além de
apresentarem opções para “Tutorial” e “Discussão”, em que os usuários poderão tirar
dúvidas, sugerir mudanças, se inserir na equipe de desenvolvimento, etc. O espaço de
discussão em todas as abas será de extrema importância para que o diálogo com os
usuários tenha espaço. Por meio do link “login”, o usuário poderá se cadastrar e
compartilhar o seu material sob licença Creative Commons1, o que garantirá a

1

A licencia Creative Commons (CC) é mais flexível que a Copyright quanto à propriedade
sobre a obra. O usuário pode escolher, no site <https://creativecommons.org/>, entre as
licenças básicas listadas e também, combiná-las, de acordo com seu interesse. Por exemplo, a
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identificação e atribuição da autoria, bem como as permissões que outros usuários
terão sob o material. No link “créditos” estarão disponíveis todos os nomes dos
colaboradores e pelo link “contato”, os usuários poderão escrever para os
mantenedores do projeto, para esclarecer dúvidas, sugestões, etc. De seguida, a
proposta, que intitulamos provisoriamente de REALPTL “Língua Livre”, pode ser
melhor compreendida pelo esquema na Figura 5:

Figura 22: Fluxograma da nova proposta para o sítio do Português Livre.
Fonte própria.

Destaca-se que a reformulação do espaço do Gramática Online continuará tendo
por infraestrutura softwares livres e abertos, baseados em licenças livres e
compartilhados no modelo da educação aberta.
Além

disso,

consideramos

relevante

apropriarmo-nos

de

estratégias

de

“gamificação” (a partir de jogos), para dar maior dinamicidade e atratividade aos
recursos, como: feedback constante, desafio motivador das atividades, estímulo à
criatividade e diversão no processo de ensino-aprendizagem.
Esse site será ainda, fundamentado nas análises que temos feito de outros
recursos educacionais existentes, como dos sites ELO e Redigir (Pereira, César,
Matte, 2015), do Só Português e do Kent State University's ESL OWL - Online Writing
Lab - (Pereira, Fettermann, 2015). Tais análises contribuirão para nos apropriarmos de

CC BY, mais aberta, permite copiar, distribuir, exibir e executar a obra; criar obras derivadas e
fazer uso comercial da mesma, desde que haja crédito ao autor. Também, todas as replicações
precisam ter os termos da licença explicados.
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pontos positivos dos recursos analisados e resolvermos problemas que, atualmente,
encontramos no ambiente Gramática Online.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise feita aos dois recursos do Gramática Online, sobre crases, mostra que é
possível complementar recursos, com ênfases mais teóricas ou mais práticas, mas
que é preciso ainda, incluir gêneros textuais diferentes, para uma contextualização dos
usos linguísticos. Defendemos que a abordagem seja mais dinâmica e diversificada,
que o aprendiz encontre desafios próprios dos multiletramentos.
Precisamos ressaltar que o desenvolvimento tecnológico do Gramática Online
também, é uma questão a ser aprofundada na adaptação e desenvolvimento do
REALPT, já que ainda apresenta interface simples e pode ganhar maior dinamicidade
com a apropriação de recursos de linguagem de programação.
Quanto à adequação ao conceito de Recursos Educacionais Abertos, podemos
dizer que o site está coerente com a proposta, podendo abrir ainda, a sua licença de
Creative Commons BY ND (atribuição sem obras derivadas), para Creative Commons
BY (atribuição), o que contribui para o ambiente adquirir os valores que buscamos: de
abertura, pluralidade, abrangência e inclusão, adaptados do modelo ideológico (do
letramento) e da cultura livre (inscrita nos REA).
Tais observações nos ajudam a identificar brechas e reforçar qualidades
necessárias para o objetivo do REALPTL “Língua Livre”, contribuindo assim, com a
oferta de propostas de qualidade, que auxiliem os estudantes do ensino superior.
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Resumo:

O progresso das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) permitiu novas opções em relação ao aprendizado.
Dentro desse contexto surgiram novas tecnologias, entre
elas os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como a
plataforma Moodle. A estratégia de gamificação, que emerge
de uma época em que os videogames estão cada vez mais
presentes no cotidiano, pode auxiliar na motivação de alunos
que utilizam o Moodle. Este trabalho busca por meio da
pesquisa bibliográfica e documental demonstrar a viabilidade
de aplicar técnicas de gamificação utilizando as ferramentas
nativas do Moodle.

Palavras-chave:

AVA, Moodle, gamificação, motivação.

Abstract:

The progress of information and communication technologies
(ICT) enabled new options about learning. New technologies
emerged from this context, including the Virtual Learning
Environments (VLE) such as Moodle. The gamification, a
strategy that appeared from a time where video games are
more present in daily life, can assist in motivating students
that uses Moodle. This paper explore through bibliographical
and documentary research to demonstrate the viability of
applying gamification techniques while using Moodle’s native
tools.

Keywords:

AVA, Moodle, gamification, motivation.

1. INTRODUÇÃO
O progresso tecnológico, especialmente das tecnologias de informação e
comunicação (TIC), somado à popularização da Internet, trouxe oportunidades de nos
conectarmos uns aos outros, permitindo a capacidade de fomentar a colaboração, o
trabalho em equipe e a criação de redes sociais. Estamos cada vez mais acostumados
a receber informações de diversas fontes, em diferentes formatos e meios
instantâneos. Sendo assim, as instituições de ensino não podem ser postas de lado a
esse contexto.
Usando a tecnologia no ensino por meio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVA), é possível auxiliar no aprendizado ao mesmo tempo em que adiciona-se a
educação no contexto tecnológico em que alunos e professores convivem. Algumas
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instituições de ensino podem enfrentar dificuldades em relação à falta de
conhecimento e treinamento em mídias digitais por parte dos professores, o que pode
acarretar no uso inadequado dos AVAs e desinteresse dos alunos em relação à
aprendizagem.
Cardoso e Castells (2006, p. 17) afirmam que, “O nosso mundo está em processo
de transformação estrutural desde há duas décadas”. Para Perrenoud (1999), a
melhoria do processo de aprendizagem e familiarização dos alunos com as novas
tecnologias exige a necessidade de se desenvolver competências dos educadores.
Dessa forma, é possível concluir que uma destas competências seja o uso da
tecnologia na educação. Perrenoud (1999) sugere também que, em situaçõesproblema, os professores utilizem softwares didáticos ou aplicativos que auxiliem
diariamente as mais diversas tarefas intelectuais.
Em paralelo a toda essa ascensão tecnológica, a indústria dos videogames se
tornou uma das que mais cresce em todo o mundo (MATSUI, 2007), e por isso tem
evoluído rapidamente em questões de mecânicas, conceitos, design e usabilidade. Os
processos e estudos que existem para que seja possível desenvolver um jogo
costumam ter como prioridade a motivação do jogador para com o jogo. O ato de
aplicar estas mecânicas e elementos de jogos utilizados por game designers em um
contexto que não é um jogo denomina-se gamificação.
A Gamificação é a tradução do termo em inglês gamification, e, segundo Navarro
(2013), foi criado pelo programador britânico Nick Pelling. O termo “gamification”
popularizou-se depois da conferência de Jesse Schell na DICE (Design Innovate
Communicate Entertain) em fevereiro de 2010. Zichermann e Linder (2010) descrevem
a gamificação como o processo de usar pensamentos e mecânicas de jogo para
envolver o público e resolver problemas. Para Kapp (2012, p. 9, tradução livre), é “usar
pensamentos de jogos para envolver as pessoas, motivar a ação, promover a
aprendizagem e resolver problemas”.
Levando em consideração essas definições em que o objetivo da gamificação é
envolver, motivar e promover a aprendizagem, é possível notar que essa é uma
estratégia que, somada às possibilidades de interatividade oferecidas pelos AVAs,
pode auxiliar na motivação de alunos e melhorar suas experiências sem que o foco no
aprendizado seja perdido.
2. GAMIFICAÇÃO EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
A gamificação pode abordar vários contextos diferentes, além de ter o potencial
de trazer as mais diversas reações dos usuários. Existem exemplos da gamificação
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aplicada a exercícios físicos, marketing, programas de fidelidade e até mesmo na
conscientização da população em relação a algum tema específico. Fardo (2013)
discute a utilização da gamificação na educação, visando promover o interesse dos
alunos por meio da colaboração, participação e diversão. O uso de sistemas
“gamificados” tem como objetivo principal manter os indivíduos envolvidos com as
suas atividades, e por isso a educação tem sido um dos principais campos de
experimentação da gamificação. (QUADROS, 2013).
É comum a aplicação de elementos como emblemas e medalhas para motivar
alunos que utilizam ambientes virtuais de aprendizagem, pois é uma maneira de
comemorar as conquistas ao mesmo tempo em que mostra o progresso do aluno em
tempo real, sendo concedidas de acordo com critérios escolhidos por equipes
pedagógicas e dos desenvolvedores de sistemas de administração de aprendizagem
(QUADROS, 2013).
Um exemplo de gamificação aplicada na educação é o sistema desenvolvido pela
Mozzila Open Badges. O sistema emite distintivos e medalhas digitais para reconhecer
habilidades e realizações de atividades que são exibidas no perfil do usuário de um
curso criado na plataforma Moodle, por exemplo.
O Moodle é um dos AVA mais populares no mundo (CAPTERRA, 2016) e a partir
da versão 2.5 incluiu a possibilidade de utlização dos badges, através da integração
com o Open Badges Infrastructure (OBI) como pode ser observado na figura 1.
Segundo Antin e Churchill (2011), os badges são artefatos concedidos a usuários por
completarem alguma atividade específica, sendo entendidos como representações
virtuais de uma habilidade ou conhecimento adquirido.

Figura 1 - Badges do web site Moodle PUCRS
Disponível em: http://goo.gl/Mv0WvS Acesso em 20 fev. 2016.

782

Outro exemplo da gamificação auxiliando na aprendizagem é o projeto Classcraft,
um jogo de role-playing game (RPG) online e educativo em que professores e alunos
jogam juntos em sala de aula. Segundo a matéria do site TechInsider (2015) intitulada
“Classcraft: RPG medieval na sala de aula”, este software já possui pelo menos mais
de sete mil alunos em 25 países cadastrados.
O diferencial deste projeto é que ele não se prende apenas aos pontos e badges,
mas busca motivar os alunos de outras formas. As recompensas que os alunos
ganham podem depender da “classe” escolhida. A “classe” em um RPG pode ser
entendida como a função de um personagem, como mago, guerreiro, arqueiro ou
curandeiro.
Em Classcraft, os alunos que são “magos” podem acumular pontos para usar o
feitiço Time Warp (distorção do tempo), que adiciona oito minutos extras na hora de
fazerem uma prova, ou invisibilidade que os permitem chegar dois minutos atrasados
na aula. Esse é um exemplo de como é possível que uma AVA interaja de forma
diferente com seus alunos de acordo com as opções escolhidas pelo educador. No
caso do Classcraft houve a preocupação de oferecer aos alunos a sensação de
autonomia e diversão dos games dentro da sala de aula com o intuito de motivá-los.
Classcraft foi desenvolvido pelo norte-americano Shawn Young, e o progresso da
turma é gerenciado pelo professor por meio de um aplicativo online. Esse aplicativo
pode ser acessado também pelos alunos ou seus pais em computadores, celulares e
tablets como demonstra a figura 2. É possível que eles acompanhem e participem em
tempo real de forma colaborativa e divertida para resolver desafios, que no caso são
as atividades atribuídas pelo próprio professor.

Figura 2 – Classcraft funcionando em vários dispositivos digitais.
Disponível em: http://www.classcraft.com/overview. Acesso em 20 fev. 2016.
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3. PRINCIPAIS RECURSOS DO MOODLE E A GAMIFICAÇÃO
Além de ser o AVA mais popular do mundo, o Moodle é um programa de código
aberto, ou seja, permite que professores possam criar e customizar suas funções.
Muitas universidades, empresas e escolas disponibilizam aos professores a opção de
utilizar essa ferramenta para auxiliar durante o ensino. Outro fator que contribui para a
popularidade do Moodle é que, por ser um software livre, ele possui uma grande
comunidade ativa de usuários que trocam informações e conhecimentos sobre as
novas tendências em educação e como aplicá-las, criando seus próprios cursos de
capacitação online.
O Moodle evoluiu como ferramenta de aprendizagem em ambientes virtuais,
fazendo com que a comunidade de professores discutisse sobre suas possibilidades
para o uso da gamificação. Alguns desenvolvedores até criaram plugins para facilitar a
aplicação das estratégias “gamificadas” no ensino através do Moodle. Entende-se por
plugin as funções não nativas do software, que são desenvolvidas e disponibilizadas
para que outros usuários também possam utilizá-las.
Neste artigo demonstra-se que o Moodle pode ser utilizado de forma “gamificada”
apenas aplicando suas ferramentas nativas, ou seja, sem precisar que o professor
utilize plugins. Se o educador for capaz de pensar como um designer de jogos durante
a utilização das funções do Moodle a fim de motivar os alunos, ele estará utilizando a
gamificação. A motivação é um dos conceitos-chave na aprendizagem, e os designers
de jogos precisam saber como motivar seus jogadores.
Sendo o Moodle amplamente utilizado, acredita-se que, se seus usuários
adquiriram os conhecimentos necessários para a aplicação da gamificação em seus
cursos sem custos adicionais, o que o torna um AVA rico para estudos sobre como a
gamificação pode ser viável nas instituições de ensino.
O Moodle deve motivar e envolver seus alunos sem distraí-los do foco principal da
aprendizagem. Além disso, a capacidade do mesmo de receber feedback dos
estudantes em tempo real permite que os professores adaptem seus cursos de acordo
com a necessidade de seus alunos, podendo aumentar ou reduzir a dificuldade de
forma gradativa, assim como muitos designers de jogos fazem em seus games.
Algumas funções nativas do Moodle foram destacadas neste artigo para
demonstrar sua viabilidade em relação às estratégias de motivação e engajamento
provenientes da gamificação em seu cenário atual.
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3.1 Condições para acessar conteúdos
No Moodle é possível restringir o acesso do aluno para uma atividade, ou seja, o
estudante precisaria concluir uma condição específica implementada pelo professor
para acessá-la. É possível observar todas as características das restrições de acesso
a partir da figura 3.

Figura 3 – Características das restrições de acesso.
Disponível em: https://www.moodlelivre.com.br/tutoriais-e-dicas-moodle/configurando-condicionais-nomoodle. Acesso em 20 fev. 2016.

Nota-se que o professor pode ativar tarefas restritas de acordo com uma data
específica, porcentagem de nota ou conclusão de uma atividade. A combinação
dessas circunstâncias de restrição pode ser utilizada para construir um sistema de
níveis de aprendizagem, assim como os designers de jogos geralmente fazem ao
controlar o avanço dos jogadores por meio de curvas de dificuldade crescentes.
Utilizando o game thinking (pensamento de jogos) de forma controlada, essa
função do Moodle pode ser utilizada para a aplicação de estratégias de gamificação.
Segundo Werbach e Hunter (2012, p. 41, tradução livre),
Game thinking significa usar todos os recursos que você puder reunir para criar
uma experiência envolvente que motiva os comportamentos desejados. Algumas
das coisas que os jogos fazem de melhor são encorajar a resolver problemas,
manter o interesse de iniciante até expert e de expert até mestre, quebrar
grandes desafios em etapas administráveis, promover o trabalho em equipe, dar
aos jogadores uma sensação de controle, personalizar a experiência para cada
participante, recompensar pensamentos “fora da caixa”, reduzir o medo do
fracasso que inibe a experimentação inovadora, suportar diversos interesses e
habilidades, e cultivar uma atitude confiante e otimista. (WERBACH e HUNTER,
2012, p. 41, tradução livre).
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3.2 Badges (Distintivos)
Como explicitado anteriormente, o Moodle incluiu a possibilidade da utilização de
badges, a partir da versão 2.5. Os badges têm como objetivo recompensar o aluno por
alguma conquista ou avanço no curso. Essa função permite que professores
“gamifiquem” seus cursos por meio da definição de critérios e regras que possam ser
recompensadas, motivando extrinsecamente o aluno que se sente realizado por
colecionar badges. A figura 4 demonstra como os distintivos do Moodle destacam-se
visualmente no perfil do aluno para recompensá-lo por comportamentos específicos.

Figura 4 – Distintivos do Moodle em um perfil.
Disponível em: https://www.moodlelivre.com.br/tutoriais-e-dicas-moodle/badges-no-moodlegamification/itemid-161.html. Acesso em 20 fev. 2016.

Segundo Alves (2014, p.57) “a motivação extrínseca é fruto do ambiente externo e
nos leva ao Behaviorismo que, de certa forma, considera o cérebro uma caixa-preta”.
A motivação extrínseca gera um comportamento do indivíduo que visa obter alguma
recompensa ou evitar determinada punição. Se um indivíduo recebe um feedback
positivo, ele tende a repetir o comportamento e a aprendizagem acontece por meio do
reforço de um estímulo. Essa técnica geralmente é utilizada por designer de jogos e
pode ser direcionada para o ensino através das novas funções do Moodle.
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3.3 Livros de notas
Os livros ou relatórios de notas são ferramentas do Moodle que permitem que o
aluno verifique suas notas, podendo assim acompanhar seu progresso. Podemos
observar na figura 5 um exemplo de como é possível visualizar e gerenciar as notas
dos alunos.

Figura 5 – Livro de notas de alunos no Moodle.
Disponível em: http://www.calvin.edu/~vtn2/gm_moodle.html. Acesso em 20 fev. 2016.

Os professores podem editar as configurações e permitir que os alunos mostrem a
sua posição em relação ao resto da classe. Essa abordagem é semelhante à ideia de
placares utilizada como estratégia de gamificação para motivar jogadores a se
superarem perante a um comparativo.
Alguns produtos “gamificados” utilizam aspectos da experiência de se jogar
videogame, como distintivos, pontos e placares, também conhecidos como PBL
(Points, Badges, Leaderboards). Entretanto, é preciso atentar-se ao fato de que a
utilização do PBL não é suficiente para transformar uma aula em uma experiência
“gamificada” completa. Apesar de a gamificação utilizar esses elementos e mecânicas,
eles são apenas uma parte e não o todo. (ALVES, 2014).
3.4 Questionários
Os questionários do Moodle possibilitam aos professores elaborarem testes com
vários formatos diferentes de questões: múltipla escolha, verdadeiro ou falso,
perguntas dissertativas, entre outras.
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Ao definir como será o questionário, o Moodle permite ao professor escolher entre
diferentes tipos de feedback, e os resultados podem ser disponibilizados no livro de
notas. A figura 6 demonstra um exemplo de questionário de múltipla escolha.

Figura 6 – Exemplo de questionário de múltipla escolha.
Disponível em: http://www.wiris.com/en/book/export/html/669. Acesso em 20 fev. 2016.

Os jogos geralmente possuem condições de derrota e vitória, ou seja, conflitos
que o jogador enfrenta em busca da meta do jogo. Com a ferramenta de questionários,
o professor pode gerenciar desafios e propor metas a serem alcançadas como no fim
de um jogo, fazendo com que o círculo mágico desapareça.
Podemos concluir que, apesar de a meta do jogo ser importante para seu design,
as condições exatas de vitória e derrota de um jogo podem se estabelecer de formas
variadas dependendo do contexto, dando formas a diferentes experiências. É
importante que essas condições sejam bem estabelecidas dentro do sistema formal de
uma mídia “gamificada” para que seus usuários sintam que seus conflitos sejam
imparciais e justos, sensação esta imprescindível para que ocorra interação lúdica
significativa.

3.5 Atribuições de tarefas
O recurso “Atribuição de tarefas” permite que o professor utilize o Moodle para
recolher trabalhos solicitados aos estudantes, analisá-lo e fornecer feedback em
termos de notas e comentários. A figura 7 demonstra as possíveis opções durante a
criação de uma tarefa.
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Figura 7 – Opções durante a criação de uma tarefa no Moodle.
Disponível em: http://giselebrugger.com/moodle-avaliacao-de-tarefas-com-rubricas/. Acesso em 20 fev.
2016.

Os jogos estão constantemente dando feedback para seus jogadores, fazendo
com que esses saibam “onde” e “porque” erraram ou acertaram. Esses feedbacks em
tempo real são características importantes das tecnologias modernas e podem auxiliar
na aproximação da educação à linguagem dos jogos e das tecnologias de
comunicação.

3.6 Workshops (Laboratórios de avaliação)
No Moodle é possível que além dos professores, os próprios alunos possam
avaliar uns aos outros. A auto-avaliação permite que o AVA seja mais interativo e
participativo, características importantes das novas tecnologias e dos videogames.
Ao participar das avaliações, os alunos podem se sentir mais autônomos, além de
dar mais significado para suas escolhas. Werbach e Hunter (2012) apontam que os
jogos necessitam de escolhas do jogador, e que essas escolhas possuem
consequências que, por sua vez, geram feedback. É importante que um jogo permita
ao jogador realizar escolhas significativas, pois é através delas que ele começa a se
sentir autônomo.
As questões a serem levadas em consideração durante essas avaliações devem
ser providenciadas pelo professor, como é possível notar no exemplo da figura 8.
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Figura 8 – Exemplos de laboratório de avaliações do Moodle.
Disponível em: http://www2.bgsu.edu/departments/english/cconline/MoodleW/1Workshop2.html. Acesso
em 20 fev. 2016.

Se bem planejadas, essas interações entre os alunos podem gerar novas
discussões e motivá-los a aprender.

3.7 Enquetes, fóruns e chats
Os fóruns e os chats são opções que o Moodle oferece para que os alunos
interajam trocando conhecimentos e tirando dúvidas até mesmo com o professor.
É importante que um AVA permita que os alunos socializem, pois esse tipo de
interatividade está presente em grande parte dos jogos e mídias digitais que se
conectam à internet. Na figura 9 é possível ver um exemplo em que um professor
atualiza seus alunos por meio do fórum no Moodle.
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Figura 9 – Professor utilizando o fórum do Moodle.
Disponível em: http://arl.ginux.ufla.br/inscricao. Acesso em 20 fev. 2016.

A interação social costuma estar presente na maioria dos jogos modernos e pode
ocorrer por vários fatores que dão significado ao jogo e suas regras. Muitas vezes o
jogador interage com outros seres humanos, o que, segundo Salen e Zimmerman,
pode fazer com que a interação lúdica seja transformadora. Sendo assim,
“ [...] a interação social nos jogos está intimamente ligada ao conceito de
emergência. Quando estruturamos um jogo como sistema social, ele começa a
literalmente desabrochar a interação lúdica social emergente. Desde o blefe
emergente do pôquer até a camaradagem competitiva de Gaunlet e a narrativa
colaborativa de um LARP (live action role-playing game) de grande escala, a
interação lúdica social resulta em uma variedade de experiências emergentes.
[...] O notável sobre esses tipos de jogadores muito variados é que todos eles
podem ocorrer dentro do mesmo jogo. Se o espaço de possibilidades de um jogo
for grande o suficiente, os jogadores encontrarão maneiras de criar seus próprios
papéis e estilos de jogo.” (SALEN e ZIMMERMAN, 2012, p.187).

Por meio das interações sociais, as regras de um jogo podem se transformar em
sistemas emergentes, o que gera novas discussões que fogem dos planos iniciais do
designer. Quando o sistema fica mais aberto a seus usuários, eles podem encontrar
novas maneiras de jogar. O mesmo pode ocorrer em um AVA “gamificado”, tornando-o
mais atraente ao se adaptar às necessidades dos usuários, permitindo que eles
participem de forma mais significativa.
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4. EXEMPLOS DE APLICAÇÕES
Visando a criação da competição entre os estudantes para motivar e instigar seus
estudos, Serra, et al (2016) utilizou em sua pesquisa um novo plugin do Moodle
chamado BlockRanking que, além de propor uma forma de incrementar os recursos de
gamificação nos cursos, visava também realizar um acompanhamento contínuo dos
alunos por meio da análise das pontuações.
A pesquisa utilizou como fonte de estudo oito cursos técnicos ofertados na
modalidade à distância pela UEMA: Alimentos, Controle Ambiental, Guia de Turismo,
Informática, Mineração, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho e Serviços
Públicos. Segundo Serra, et al
“A pesquisa abrangeu um universo de 2.805 alunos, fazendo, a partir de então,
uma abordagem qualitativa dos dados coletados. Considerou-se, nesse caso, o
monitoramento, com o fito de perceber o nível de desempenho dos alunos, com
base nos dados estatísticos. Ponderando essa informação, foram tomadas as
medidas, a fim de que o estímulo, por meio da gameficação, alcançasse, de
forma mais completa, o alunado, obtendo resultados mais positivos em relação
ao acesso ao AVA e a participação nas atividades, entre outros.” (SERRA, ET
AL, 2016).

Segundo os autores, como a plataforma Moodle não oferece a funcionalidade de
ranking nativamente, uma solução foi desenvolver um plugin. Como a plataforma
Moodle é um sistema modular que contém um conjunto de blocos, plugins e módulos,
é possível customizá-lo para ampliar suas funcionalidades e adicionar novos recursos.
O bloco de ranking foi elaborado para ser de fácil utilização e intuitivo para os
estudantes, podendo ser observado na Figura 10.

Figura 10 – Exibição do bloco ranking.
Fonte: Serra, et al (2016)
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Com o Moodle e sua modalidade de criação de plugins, os autores puderam
aplicar estratégias de game design na pesquisa e chegaram algumas conclusões
importantes:
“No contexto da Universidade Estadual do Maranhão, em que foi implementado,
foi possível avaliar a média de pontuação entre os cursos, assim como os
desempenhos dos alunos. Além de ordená-los, essa abordagem motiva a
participação nas atividades e uma progressão nas notas, com objetivo de uma
melhor classificação por parte do aluno. A identificação de incidências de médias
baixas, serve de alerta para investigação das possíveis causas, seja a nível de
curso ou de aluno.” (SERRA, ET AL, 2016).

Em outro exemplo em que o Moodle mais a gamificação foram utilizados com o
intuito de engajar alunos, Jucá, et al (2014) aplicou algumas estratégias de game
design em uma disciplina de empreendedorismo por meio de desafios, metas, pontos
e badges. O jogo foi criado com base no Gamification Design Framework definido por
Kevin Werbach.
Segundo esses autores, os objetivos com a aplicação da gamificação na disciplina
de empreendedorismo era de:
“Despertar nos alunos uma atitude mais proativa em torno do seu aprendizado;
incentivar nos alunos a proatividade na busca por informações; treinar as
habilidades de escrita e defesa de suas ideias; habilitar os alunos a avaliar ideias
(suas ou de outros alunos) de maneira crítica; incentivar leitura dos trabalhos
executados pelos pares e contribuir para o desenvolvimento das habilidades de
comunicação e trabalho em grupo nos alunos.” (JUCÁ, ET AL, 2014).

Pela ausência de ferramentas específicas, os autores controlaram o jogo por meio
da utilização do Moodle e os formulários do Google. Com o Moodle foi possível
controlar as datas limite do início e fim de cada fase, além de servir como repositório
de instruções dos documentos produzidos pelas equipes. Nesse caso, o Moodle foi
utilizado como apoio para a gamificação apenas com suas ferramentas nativas, e os
rankings foram criados pelos próprios professores que preparavam uma apresentação
com os resultados da fase.
Jucá, et al (2014) concluiu que essa experiência de gamificar uma disciplina abriu
caminho para a aplicação dessa técnica em outras disciplinas com o intuito de motivar
e engajar os alunos nas atividades de aprendizado, já que o jogo proposto atingiu o
objetivo de promover o trabalho em equipe, a análise crítica, a cooperação e a
competição saudável, dando aos alunos uma visão mais real sobre os desafios da
carreira de empreendedorismo. Por fim, os autores apresentam a opinião de alguns
alunos, relatando que:
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“O fator diversão fez parte do jogo e os alunos reportaram a satisfação com a
experiência. Entretanto, alguns alunos (2 entre 35) não participaram das apostas,
mas fizeram as avaliação entre pares (era parte da nota). Assim, o objetivo de
promover uma visão crítica dos trabalhos e aprendizado com a experiência de
outros alunos foi atendido também para esses alunos. A gamificação da
disciplina de empreendedorismo também permitiu a criação de um ambiente
mais real de planejamento, desenvolvimento, concorrência e avaliação das
propostas de negócio. A gamificação também trouxe o benefício de incentivar a
efetiva participação dos estudantes em uma disciplina que antes era escolhida
apenas por alunos já interessados no tema, mas que passou a ser obrigatória.”
(JUCÁ, ET AL, 2014).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em tempos atuais, em que a cultura dos videogames está ganhando mais
relevância, a gamificação surge como uma forte estratégia para motivar os alunos. É
preciso compreender, porém, que a gamificação não é uma solução “mágica” e única
que pode resolver todos os problemas enfrentados durante a dificuldade de engajar
alunos em um ambiente de aprendizado virtual, mas com certeza é uma ferramenta
que merece um olhar crítico nesse meio, pois auxilia seus usuários a alcançarem os
objetivos estabelecidos de forma motivadora, interativa, segura e divertida.
Analisando as ferramentas nativas da plataforma Moodle em conjunto com as
técnicas de gamificação, é possível concluir que este AVA pode utilizar-se dessas
técnicas para auxiliar na aprendizagem, desde que usado com cautela e seguindo os
princípios da gamificação. É importante ressaltar que o professor que for utilizar este
método em suas aulas deve se atentar-se a alguns detalhes para que o resultado seja
satisfatório. Os alunos devem ser motivados sem que se perca o foco principal: o
aprendizado.
Utilizando elementos como interação social, badges, sistemas que geram
feedback, questionários, livros de notas, entre outras funções presentes na plataforma,
o professor pode conduzir o aprendizado e gerar interesse no aluno de forma
gradativa e dosada, mantendo sua concentração, vontade de aprender e permitindo
uma participação mais ampla e significativa.
Mesmo ao optar pelas ferramentas nativas do Moodle sem a necessidade de
utilizar outros códigos ou plugins, o profissional da área de educação pode utilizar
técnicas de gamificação para a criação de estratégias motivadoras em seus cursos.
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Resumo:

Nesse trabalho apresentamos algumas possibilidades de inclusão
social existentes a partir do uso das tecnologias digitais na escola.
Procurou-se fazer um estudo de abordagem qualitativa e cunho
exploratório descritivo, a partir de pesquisa bibliográfica, para elucidar a
situação do uso das tecnologias digitais nas atividades pedagógicas
dos professores e na formação dos mesmos para a sua utilização. Os
dados foram coletados no relatório anual de pesquisa sobre
tecnologias em educação, realizado no Brasil. Constatou-se que, ao
proporcionar formação aos professores para utilização das tecnologias,
possibilita-se melhores condições de inclusão social aos alunos,
podendo também, favorecer maior inclusão aos familiares destes. Além
disso, amplia a possibilidade de construção do conhecimento
Geográfico de maneira mais significativa e interativa.

Palavras-chave:

Inclusão social; Tecnologias Digitais e Ensino de Geografia.

Abstract:

In this paper we present some possibilities of social inclusion existing in
the use of digital technologies in school. The goal was to do a research
of qualitative approach and descriptive exploratory aspect through the
bibliographic analysis, to elucidate the use of digital technologies in the
teachers' educational activities and their preparation for it. The
information was collected in the anual survey of education in technology
report. It was stated that, by providing training to teachers to use
technology, better conditions for social inclusion are enabled, as well as
a bigger inclusion of their families. Furthermore, it increases the
possibilities of the construction of Geographic knowledge in a more
meaningful and interactive way.

Keywords:

Social inclusion; Digital Technologis, Geography Teaching

1. INTRODUÇÃO
Apesar de estarmos vivento um momento onde o uso das tecnologias digitais se
torna imprescindível para vida em sociedade, tanto no espaço urbano como no espaço
rural, ainda existem muitas pessoas que nunca tiveram contato com um computador e
não sabem o que significa uma conexão com a internet ou o que é uma banda larga. A
essas pessoas dá-se o nome de “excluídos digitais”, pois estão à margem da
expansão tecnológica digital que permeia a sociedade.
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A Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, em Paris no ano de 1948, através da resolução 217 A (III),
garante dentre outros, direitos sociais aos indivíduos. Esses direitos referem-se ao
bem-estar econômico, que proporcionará condições ao mesmo de participar da
sociedade no que diz respeito a consumo, lazer, segurança, educação, saúde, de
acordo com os padrões de cada sociedade. Nesse contexto, um dos papéis da escola
pública é proporcionar aos indivíduos condições de inclusão social.
Este artigo resulta da revisão de literatura acerca do tema: tecnologias digitais da
informação e comunicação, formação continuada de professores e inclusão social, que
é parte integrante de minha tese de doutorado, que está em andamento. A questão
aqui desenvolvida reside na importância da formação do professor para o uso das
tecnologias digitais e o consequente, uso destas nas aulas de Geografia da educação
básica brasileira, com vistas à inclusão social dos indivíduos envolvidos.
Procuraremos mostrar a diferença entre inclusão digital em espaços escolares e
acesso a recursos digitais, uma vez que, apesar do segundo ser importante para o
primeiro, não são sinônimos, pois a inclusão digital vai muito além de equipar escolas
com computadores. Optámos por realizar um estudo de abordagem qualitativa, de
cunho exploratório descritivo com pesquisa bibliográfica, para evidenciar o atual
cenário brasileiro no que se refere ao acesso e uso das TIC (Tecnologias da
Informação e Comunicação) e suas implicações na vida em sociedade.
Também, trabalharemos a questão da necessidade da apropriação do
conhecimento sobre o uso das tecnologias digitais, por parte dos professores, para
que se possam proporcionar condições aos estudantes de utilizarem as ferramentas
nas aulas, estendendo essa utilização ao seu dia a dia, como forma de inclusão social.
Neste sentido, dar-se-á ênfase à questão da importância da utilização das TIC no
ensino de Geografia, com vistas à inclusão social.
Com o intuito de proporcionar maior entendimento acerca da importância da
Geografia escolar no contexto dos direitos humanos, apresentaremos subsídios para o
entendimento de que a utilização das TIC nas aulas de Geografia, além de ser uma
forma de inclusão digital, promove a inclusão social, que é um direito humano. Neste
artigo, não apresentaremos metodologias de ensino de Geografia mediadas pelas TIC.
Por fim, apresenta-se algumas conclusões acerca do tema inclusão social
promovida pelo uso das TIC, nas aulas de Geografia.
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2. A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS BRASILEIRAS
Entende-se por inclusão digital, a condição do indivíduo de saber utilizar os
recursos que fazem parte dos equipamentos digitais, conectados a uma rede de
informações (internet) e com isso, ter condições de exercer a sua participação social e
sentir-se inserido na sociedade. Sendo assim, inclusão digital vai muito além de ter
equipamentos como computadores, impressoras e softwares para serem utilizados,
algumas vezes, pelos estudantes nas escolas. Inclusão digital é também,
compreender e fomentar os modos pelos quais os sujeitos podem usar as TIC para
definir e implementar suas próprias demandas - Costa, Passerino e Tarouco (2014,
pág.157) apud Buzato, (2009 p.34).
Para Castells (2003) a exclusão digital proporciona a exclusão social, pois de
acordo com o autor, a internet é o centro de atividades econômicas, políticas e sociais.
Sendo assim, uma das maneiras de proporcionar inclusão social é disseminar ações
de uso das tecnologias nas escolas, local por onde grande parte da população deveria
passar, no mínimo oito anos de suas vidas no ensino básico, conforme Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB/1996.
Podemos destacar neste artigo, dentre muitos, dois trabalhos, que possuem uma
relação grande com o tema discutido aqui. No primeiro, intitulado: Habilidades para
Letramento Digital: Um Estudo Comparativo Entre Alunos de Curso Oferecido nas
Modalidades à Distância e Presencial, os autores trabalham as diversas formas da
construção da incisão digital, entre elas, o letramento digital. Saboia, Granville,
Gianotti, Maria, Behar (2014) que têm uma relação grande com a discussão que
fazemos sobre a formação de professores para utilização das TIC. O outro trabalho,
também relaciona-se à questão do letramento digital para desenvolver atividades que
tem como objetivo a emancipação e a melhoria nas atividades das pessoas
envolvidas, denominado: Desenvolvendo o letramento multissemiótico de jovens e
adultos por meio da produção de infográficos, de Costa, Passerino e Tarouco (2014).
O Brasil, em parceria com a UNESCO, realiza pesquisa sobre o uso das
tecnologias de informação e comunicação (TIC) no seu território. A realização e
divulgação são feitas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), Centro de
Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC) e Núcleo da
Informação e Coordenação do Ponto (NIC). Essa pesquisa tem como objetivo
conhecer o cenário para elaboração e monitoramento de políticas públicas, acerca da
informática educativa e também, identificar o uso e apropriação das TIC pelos diversos
segmentos da sociedade Brasileira.
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Utilizaremos dados sobre a pesquisa TIC na escola. O público-alvo na pesquisa
de 2012 foram escolas públicas, municipais e estaduais e escolas privadas,
coordenadores pedagógicos, professores e alunos do ensino fundamental I, II e ensino
médio. Os dados priorizados são os que se referem a computadores nas escolas,
acesso a internet, utilização das TIC nas atividades escolares e também, acesso dos
professores a formação e uso das tecnologias.
Conforme dados da pesquisa, 99% das escolas públicas brasileiras possuem
computadores, das quais 89% estão conectadas à internet. Interpretando esse
percentual, por ele mesmo, poderíamos concluir que as escolas brasileiras estão
incluídas digitalmente. Sim, possuem equipamentos, porém isso não garante uso
efetivo nas atividades pedagógicas, quem sabe em outras atividades instrumentais
burocráticas da escola. Porém, muitas vezes, são estes índices utilizados para
divulgação de programas que fazem parte de políticas públicas de inclusão digital.
A pesquisa destaca que mais de 70% dos professores, diretores e coordenadores
entrevistados afirmam que a dificuldade do uso pedagógico das TIC vem da baixa
velocidade da conexão com a internet. Este é um dado importante, pois as atividades
pedagógicas nas escolas acontecem em vários espaços ao mesmo tempo e também,
em diversos suportes como computadores de mesa (desktop), leptops, tablets e
também, celulares e para que todos possam utilizar simultaneamente o recurso, a
velocidade da conexão é primordial.
Apesar do processo de inclusão das TIC na educação ser lento, ele é importante e
necessário, pois vivemos numa sociedade em rede - Casttels (1999) - onde existe
interdependência entre os setores econômicos e áreas sociais. Dessa maneira, a
disponibilização de conexão com maior velocidade nas escolas proporciona acesso
aos recursos multimidiáticos, disponibilizados em rede pela convergência tecnológica,
a partir da apropriação criativa dos meios digitais Pretto (2008).
Na figura 1, retirada do relatório TIC na escola 2012, é possível observar, além do
número de escolas e a velocidade da conexão com a internet, o grande percentual de
desconhecimento da velocidade, por parte dos entrevistados, principalmente das
escolas públicas. Evidencia-se ainda, que enquanto o maior percentual das escolas
privadas encontra-se na faixa de maior velocidade na conexão, o maior percentual de
escolas públicas encontra-se na faixa de conexão mais lenta.
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Figura 1- Proporção de Escolas por velocidade de conexão à internet.

Fonte: Pesquisa TIC Educação 2012

Através da análise dos dados deste gráfico confirma-se o dado citado
anteriormente, onde os professores justificam que o baixo uso pedagógico das TIC é
devido à velocidade da conexão com internet.
É imprescindível que a inclusão digital tenha como objetivo a inclusão social, pois
se o interesse for somente diminuir os excluídos digitais, automatizando as escolas, o
esforço não proporcionará significativas mudanças. Para possibilitar à população
menos favorecida o acesso às TIC e assim, poderem usufruir de seus direitos na
sociedade, é necessário que exista qualidade nos equipamentos disponibilizados,
caso contrário descaracteriza-se a cláusula dos direitos humanos que diz respeito aos
direitos sociais dos indivíduos, na qual se afirma que quem garantirá esse direito é o
sistema educacional e o serviço social - Fernandes e Paludo (2010). Ter acesso a uma
escola que proporcione a inclusão social dos estudantes e respectivamente, de suas
famílias, de maneira ampla e eficiente, é um direito de todos os cidadãos.
Além do acesso ao aparato tecnológico, trabalhado nessa seção, é importante
não esquecer a formação dos professores para utilizarem as TIC nas suas atividades
pedagógicas. O próximo item do presente artigo preocupa-se com a formação dos
professores e as suas formas de utilização das TIC.
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3. A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES COMO FATOR DETERMINANTE NA
UTILIZAÇÃO DAS TIC EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
As atividades pedagógicas necessitam planejamento, esse planejamento envolve
o tema a ser trabalhado, objetivos a serem alcançados, metodologias de utilização das
ferramentas, entre outros. Um profissional da educação dificilmente usará uma
ferramenta sobre a qual não se tenha apropriado dos conhecimentos acerca da
mesma, de como integrá-la nas suas atividades, e para isso é necessário formação,
principalmente porque estamos falando de utilização em ações didático/pedagógicas.
Na pesquisa TIC Educação 2012 observa-se que menos de metade dos
professores da rede pública entrevistados tiveram, na sua formação inicial, disciplinas
voltadas ao uso das tecnologias digitais. Esse tipo de formação, os mesmos tiveram
de ir buscar, concomitante a atividade que estão desenvolvendo, em cursos
particulares, cursos do governo do estado, capacitação na escola ou cursos oferecidos
por ONGs e outras instituições.
A utilização das TIC por parte dos professores só se efetivará no momento em
que o mesmo se libertar das amarras que o caracterizam como único detentor do
conhecimento. Na sociedade contemporânea, vive-se momento de compartilhamento,
construção não linear do conhecimento, onde professor e aluno constroem o
conhecimento ao mesmo tempo. Na formação para utilização das tecnologias digitais
é necessário que o professor seja curioso, como uma criança na educação infantil, não
tenha medo de explorar as novidades que lhe estão sendo apresentadas.
Para a professora Fagundes, pesquisadora da UFRGS e pioneira na utilização
das tecnologias digitais em sala de aula no Brasil, é necessário que a formação:
“ (...) Ofereça ao professor experiências de aprendizagem com as mesmas
características das que ele terá de proporcionar aos alunos, futuros cidadãos
da sociedade conectada. Isso pede que os responsáveis pela formação se
apropriem de recursos tecnológicos e reformulem espaços, tempos e
organizações curriculares. Nunca devem ser organizados cursos de introdução
à microinformática, com apostilas e tutoriais. Esse modelo reforça concepções
que precisam ser mudadas, como a de um curso com dados formalizados para
consultar e memorizar. Em uma experiência desse tipo, o professor se vê como
o profissional que transmite aos estudantes o que sabe. Se ele não entende de
computação, como vai ensinar? Aprender é libertar-se das rotinas e cultivar o
poder de pensar!” (Fagundes, 2012)

O caminho ainda é bastante longo, porém é através dele que as metodologias de
utilização das TIC serão efetivamente utilizadas de maneira a proporcionar mudanças
na educação, caso contrário a sua utilização será somente para realizar uma aula
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diferente. E é isso que acontece, conforme figura 2, na qual é possível observar em
que atividades as tecnologias digitais são mais utilizadas.
Figura 2 – Frequência das atividades realizadas com os alunos

Fonte: Pesquisa TIC na Educação 2012

Observa-se que a utilização das tecnologias digitais nas escolas ainda está longe
de exercer sua função primordial, que é a de proporcionar o protagonismo ao
estudante, onde os mesmos têm condições de construir o conhecimento, através de
seus próprios questionamentos. Tal é alcançado através da realização de pesquisas e
projetos que proporcionem uma problematização do conteúdo a ser trabalhado e
posteriormente, possibilite a apresentação das conclusões a que se chegou. As
atividades desenvolvidas com o auxílio das TIC precisam ser realizadas diariamente,
inseridas no PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, permear os planos de
ensino e serem vistas como material pedagógico e não somente como ferramenta
alternativa de apoio as aulas.
Porém, para que as metodologias colaborativas e participativas sejam utilizadas é
necessário que os professores se apropriem do conhecimento sobre o uso das TIC, de
maneira a proporcionar atividades nesse âmbito. Sendo a inclusão digital um direito de
todos os indivíduos, não proporcioná-la a todos fere os direitos humanos, bem como
não proporcionar formação adequada aos professores que utilizam as mesmas em
suas atividades pedagógicas, pois a educação formal no Brasil tem seu suporte na
atividade do professor.
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Para Fernandes e Paludeto (2010):
“Assegurar o direito à educação significa não só o acesso e permanência, mas
a qualidade do ensino, estruturas escolares adequadas, condições básicas de
trabalho aos profissionais da escola, enfim, tornar as leis um fato, ou seja, sair
do texto e se direcionar para o contexto” (p. 238).

A qualidade de ensino, nesse momento, passa pela formação dos profissionais
que trabalham nas escolas, neste caso os professores, proporcionar aos mesmos,
condições de inserção, nos seus planos de ensino, o uso das TIC de maneira contínua
e integrada à construção do conhecimento. Assim, procura-se, cada vez mais, ações
de formação que proporcionem estudos e práticas que lhes permitam apropriar-se das
diferentes formas de leitura e interpretação da realidade - Kuenzer (2013),
promovendo assim, o desenvolvimento de competências para problematizar, planejar,
lidar com as incertezas, solucionar problemas, pois são através delas que os
professores poderão construir perspectivas de utilização das tecnologias em suas
atividades didático/pedagógicas.
No próximo item abordaremos a questão das possibilidades de uso das TIC nas
aulas de Geografia, proporcionando aos estudantes condições de se conhecer e se
sentir pertencente à sociedade na qual está inserido, com vistas a futuras intervenções
e modificações no espaço.
4. A UTILIZAÇÃO DAS TIC NAS AULAS DE GEOGRAFIA COMO FORMA DE
INCLUSÃO SOCIAL
A Geografia escolar, ainda vista como uma “matéria que se decora”, precisa ser
desmistificada, isso porque a Geografia é a ciência que estuda as relações existentes
entre natureza e sociedade e essas, por sua vez, são dinâmicas, portanto precisam
ser entendidas e não decoradas. O objeto de estudo da ciência geográfica é o espaço
socialmente produzido, que muda conforme a necessidade de seus habitantes, nos
diferentes momentos históricos, daí a importância de entendê-lo.
Dentro dos estudos dessa ciência pode-se caracterizar a alfabetização
cartográfica como um dos caminhos para a (re) significação da Geografia escolar, já
que é a técnica criada pelo Homem, a serviço da compreensão do espaço e possível
construção de novas técnicas. O mapa não é um mero ilustrador das aulas de
geografia, ele precisa ser interpretado, é necessário uma problematização do espaço a
ser estudado, para possível exploração do conteúdo inerente a ele. O mesmo pode
apresentar várias conexões se for desenvolvido em espaços hipermidiáticos, pois além
da convergência das mídias, tais ambientes possuem grande capacidade de
armazenar informações, sistema hipertextual e possibilidades de interação. Essas
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características têm potencial para proporcionar ao estudante condições de explorar
melhor o espaço estudado, evidenciando aspectos possíveis de intervenção em que,
muitas vezes, a distância física entre o que é trabalhado em aula e sua localização no
espaço geográfico, dificultam a atividade.
Podemos citar dois exemplos de programas gratuitos, que podem ser utilizados
nas aulas de Geografia, o Google Earth e o Google Maps, onde é possível
desenvolver um grande número de atividades relacionadas a orientação espacial,
localização, escala e outras, pois possuem ferramentas que auxiliam a esse
entendimento. Porém, não são os únicos, existem outras ferramentas disponíveis que
podem ser utilizadas.
A vida em sociedade é permeada por conhecimentos geográficos que, por vezes,
passam despercebidos, daí a grande importância da Geografia escolar trabalhar a
questão da interpretação e problematização espaço/temporal com os estudantes.
Cavalcante enfatiza a importância da Geografa escolar para formação do aluno:
“O trabalho da educação geográfica ajuda os alunos a desenvolverem modos
do pensamento geográfico, a internalizarem métodos e procedimentos de
captar a realidade tendo consciência de sua espacialidade. Esse modo de
pensar geográfico é importante para a realização de práticas sociais variadas,
já que essas práticas são sempre práticas socioespaciais. A materialização
dessas práticas que se realizam num movimento entre as pessoas e os
espaços vai se tornando cada vez mais complexa, e sua compreensão cada
vez mais difícil, o que requer referências conceituais sistematizadas, para além
de suas referências espaciais cotidianas, carregadas de sentidos, de história,
de imagens, de representações” (CAVALCANTE, 2008, p.36).

A construção do conhecimento em Geografia de maneira significativa, na
educação básica, perpassa pelo trabalho do professor, este é quem irá articular o
conhecimento referente à ciência geográfica, as metodologias de ensino e os
conteúdos específicos, a serem desenvolvidos de modo que o aluno possa associar as
discussões realizadas em aula ao seu contexto social.
Pautar a atividade profissional do professor de Geografia somente a teorias não
condiz com a realidade na qual vivemos, porém reduzir as aulas a senso comum
também, não. É necessário que se faça uma relação entre a ciência e a vida em
sociedade, pois o conhecimento científico é materializado ou se materializa a partir da
sociedade. As necessidades da contemporaneidade apresentam novas demandas
para o exercício da docência, conforme Kuenzer (2013):
“Ao professor não basta conhecer o conteúdo específico de sua área; ele
deverá ser capaz de transpô-lo para situações educativas, para o que deverá
conhecer os modos como se dá a aprendizagem em cada etapa do
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desenvolvimento humano, as formas de organizar o processo de aprendizagem
e os procedimentos metodológicos próprios de cada conteúdo” (p.94).

A partir desta realidade evidencia-se a importância da utilização das TIC nas aulas
de Geografia, visto que as mesmas possuem um grande potencial para estabelecer
relações entre os conceitos científicos e a vida em sociedade. Sociedade essa, que
clama por direitos à inclusão em todos os sentidos, ou seja, inclusão de pessoas com
necessidades especiais, inclusão de cidadãos em situação de conflito com a lei,
inclusão de pessoas menos favorecidas economicamente, inclusão de pessoas de
diferentes etnias, e outras tantas que até podem pensar que não possuem direitos.
Sentir-se pertencente ao lugar onde vive é um dos sentimentos necessários para
que o indivíduo possa ter consciência da sua relação com o mesmo e a importância de
preservá-lo. A noção de pertencimento acontece a partir de ações de (re)
conhecimento do lugar embasadas na ciência e essa atividade, desenvolvida nas
aulas de Geografia, tem grandes possibilidades de proporcionar esse (re)
conhecimento. A atividade de (re) conhecimento, desenvolvida com o auxílio das TIC,
possibilita a visão geral e local no mesmo momento, em tempos distintos. Essa
atividade, além de estar proporcionando condições de inclusão social, estará também,
despertando no indivíduo a sensação de “dever” de preservação do espaço onde vive.
5. CONCLUSÃO
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, divulgada no ano de 1948, traz
em seu artigo 19, o direito de todo o Homem à liberdade de opinião e expressão,
garantiu, ainda, o acesso e a transmissão de informações e ideias, sem restringir o
meio, nem barreiras geográficas. A Declaração deixa claro o direito a informação e
também, o direito de todos os indivíduos usufruírem das oportunidades conquistadas
pela evolução tecnológica. Neste contexto entende-se que a inclusão digital é um
direito humano e qualquer cidadão que se sente excluído digitalmente está em
condições de negação desse direito.
Sendo a escola pública um espaço democrático, no qual é proporcionado aos
indivíduos o acesso a possibilidades de construção do conhecimento, é ela quem deve
possibilitar a utilização dos benefícios resultantes da evolução tecnológica aos
mesmos. Conforme o parágrafo 2º do artigo 1º da LDB/1996, a educação escolar
deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social e no atual contexto
histórico, a utilização das TIC é uma prática social, com grande vínculo ao mercado de
trabalho.
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Proporcionar condições para formação dos professores a fim da utilização das TIC
nas suas atividades didático/pedagógicas é um dever do Estado, pois essa formação
resultará no acesso e utilização das tecnologias nas atividades escolares e pessoais
dos envolvidos. Desta forma, entende-se que o processo de inclusão digital nas
escolas, inicia-se com os professores, estende-se para os estudantes e tem condições
de propiciar a inclusão social, um direito de todos os indivíduos, segundo a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948.
Uma das discussões que permeiam os Direitos Humanos é o acesso e a
permanência dos indivíduos na escola - Fernandes e Paludeto (2010), porém, para
além dessa discussão, existe a questão da qualidade do ensino oferecido e as
estruturas das instituições. No que diz respeito à qualidade, entende-se que o uso das
TIC em atividades didático/pedagógicas pode contribuir significativamente para elevála, porém isso só acontecerá se o professor tiver formação para utilização das
mesmas nas atividades. Caso contrário, não se efetiva a inclusão digital nas
instituições de ensino, fortalecendo ainda mais as condições de exclusão dos
indivíduos que possuem somente a escola como espaço de conexão com o mundo.
Utilizar as tecnologias digitais nas aulas de Geografia, como mediadoras do
processo de inclusão social é (re) significar o conhecimento geográfico. O grande
potencial de visualização proporcionado pelas TIC, através de uma linguagem
hipermidiática, amplia a capacidade de interpretação e também, de possíveis
intervenções nos espaços, tornando os conteúdos mais significativos quando
trabalhados por uma metodologia mais interativa.
Proporcionar melhores condições aos professores, para exercer as suas
atividades profissionais, favorece inclusão social. Dessa maneira a ciência geográfica,
que estuda o espaço socialmente produzido, amplia seu potencial transformador, ao
utilizar as técnicas desenvolvidas pela ciência, para promover a compreensão da
sociedade e dar oportunidade aos indivíduos de desfrutarem dos benefícios e
possiblidades que as tecnologias podem propiciar e de exercer a cidadania, sob a
égide da inclusão social.
A partir das conclusões que apresentamos, cabem-nos também, alguns
questionamentos acerca desse processo, como: Acontece realmente a inclusão digital
nas escolas? Porque o problema da velocidade da internet nas escolas demora tanto
para ser resolvido? Que outro espaço social tem tanta abrangência quanto a escola
para proporcionar condições dos indivíduos sentirem-se inclusos ao espaço geográfico
em que vivem?
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NOTA: Este artigo foi construído a partir de parte da pesquisa bibliográfica, realizada
para o processo de doutoramento, que será concluído em 2016.
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Resumo:

Este artigo pretende avaliar alguns aspectos da educomunicação no
âmbito do programa de extensão Educom.Cine, realizado durante o
ano de 2015, com alunos das séries finais do ensino fundamental da
Escola Básica Municipal Albertina Madalena Dias, de Florianópolis
(SC). O programa promoveu o uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) por meio de oficinas de audiovisual, ministradas no
contraturno escolar, resultando em dois episódios de uma série de TV
idealizada pela turma. Apresentamos aqui os resultados parciais de
dois projetos de pesquisa, vinculados ao programa. A metodologia
utilizada foi a pesquisa-ação, com o desenvolvimento de dois ciclos de
investigação-ação durante os dois semestres de 2015. A fonte de
dados são os diários de campo dos pesquisadores e bolsistas do
programa, atas das reuniões, grupo focal realizado com os alunos e
observação participante. A análise realizada foi indutiva, com foco nas
ações desenvolvidas ao longo do programa e as categorias utilizadas
correspondem a algumas das áreas da educomunicação, conforme
definidas por Soares (2011).

Palavras-chave:

Educomunicação, audiovisual, TIC, ecossistema comunicativo

Abstract:

The aim of this paper is to discuss some aspects of educommunication
inside the extension program “Educom.Cine”, realized in 2015 with
students of final grades of the municipal elementary school “Albertina
Madalena Dias” in Florianópolis, Santa Catarina State. The program
promoted the use of Information and Communication Technologies
(ICT) in audiovisual workshops in a scholar context. Resulted in two
episodes of TV series idealized by the scholar class. Here are
presented preliminary results of two researchs projects linked to the
program. The used method was action-research with two cycles
development investigation during the semesters of 2015. The data
collection was obtained from fields diaries and observations of
researchers and students of the program, syntheses of meetings and
focus group with students of the observed class. The realized analysis
was inductive, focusing on action of the program and the used
categories correspond to some areas of educommunication as defined
by
Soares
(2011).

Keywords:

Educommunication, audiovisual, ICT, communicative ecosystem

1. INTRODUÇÃO
“Eu me sinto orgulhosa em saber que nós fizemos isso e tivemos todo esse
resultado. Não sei explicar, mas é muito orgulho saber que nós trabalhamos e
demos duro. Lógico que, com a presença de adultos também que fazem,
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estudam e trabalham com isso. (depoimento de aluna de 12 anos do Programa
Educom.Cine, 2015)

Iniciamos com a fala de uma aluna do programa Educom.Cine, com o intuito de
acrescentar, ao debate da educomunicação, as considerações e percepções dos
participantes que se envolveram com o que chamamos de educomunicação
audiovisual. Essa fala, carregada de sentimento e orgulho, mostra um pouco do que
pretende o campo da educomunicação: despertar a força da representatividade numa
produção própria e a percepção de si dentro de um trabalho coletivo.
Seguindo os propósitos da educomunicação, o programa Educom.Cine teve como
um de seus objetivos: promover a alfabetização audiovisual no ambiente escolar.
Foram cerca de trinta alunos ao longo do ano, num processo de formação que
abordou vários aspectos, como o aprendizado técnico do uso dos equipamentos, o
trabalho colaborativo em equipe e a conexão do global com o local. Isto porque
“compreendemos hoje que o campo de produção audiovisual é transversal, não
apenas para a expressão estética, mas para o comportamento e para a expressão
política” (Bentes, 2014, p. 109).
O programa buscou também, dar voz aos participantes, estimular e desenvolver
as suas capacidades de expressão e comunicação, seguindo a linha de raciocínio de
Soares (2011), que defende experiências educomunicativas que procuram entender e
escutar os jovens da atualidade.
“Na verdade, uma educação eficiente precisa inserir-se no cotidiano de seus
estudantes e não ser um simulacro de suas vidas. Fazer sentido para ele significa
partir de um projeto de educação que caminhe no mesmo ritmo que o mundo que os
cerca e que acompanhe essas transformações. Que entenda o jovem. E não dá
para entendê-lo, sem sequer escutá-lo.” (Soares, 2011, p. 8).

Caminhar ao mesmo ritmo das crianças e adolescentes significa repensar as
práticas pedagógicas, compreender que a escola não é a única fonte de informação e
perceber quais são as formas com que os alunos se relacionam com a sociedade e
com as mídias digitais.
2. CONTEXTUALIZANDO A EDUCOMUNICAÇÃO
As relações entre comunicação e educação têm sido objeto de discussão de
diferentes autores e existem algumas divergências entre a forma como os conceitos
são abordados. Alguns pesquisadores afirmam que comunicação e educação são dois
campos que se coincidem, outros falam que há uma interseção entre eles. Há ainda,
um terceiro grupo que afirma não haver relações entre os dois campos, pois cada um
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tem seu espaço de atuação e o que pode haver é uma troca: um comunicador pensar
a educação ou um educador pensar o uso da comunicação.
Para começar a compreender um pouco tais afirmativas, é preciso entender a
origem do termo 'educomunicação'.
“O que podemos adiantar, em síntese, é que a palavra educomunicação já tem
história. Foi referendada por muitos gestores culturais, sob os auspícios da Unesco,
a partir dos anos de 1980, para designar uma prática genericamente definida na
Europa como Media Education (educação para recepção crítica dos meios de
comunicação). Com esse sentido que o termo foi utilizado por Mario Kaplún, assim
como por grupos ligados, nos diversos países da América Latina e Caribe, à
organização Católica Latino-Americana e Caribenha de Comunicação, com sede em
Quito.” (Soares, 2011, p. 33)

Historicamente falando, o termo educomunicação pode ser considerado recente e
designa também, um campo de pesquisa que vem se consolidando. É provável que
um dos pioneiros a utilizá-lo, o estudioso Kaplún, que exerceu um papel fundamental,
na América Latina, para desenvolvimento da comunicação popular. Desde então, o
termo foi conquistando espaço no meio acadêmico, principalmente entre autores
latinoamericanos. Para refletir um pouco sobre os diferentes conceitos atribuídos ao
termo, Soares (2000), um dos pesquisadores responsáveis por sua ressignificação,
aborda a educomunicação justamente como a junção dos dois campos (educação e
comunicação), se afastando dos argumentos em que os campos representam saberes
isolados. Esta proposta está de acordo com o pensamento de Silva (1998), que
acredita que educação e comunicação mantêm relações fortemente recíprocas, pois
“ambas são processos vitais e sociais através dos quais os indivíduos formam,
organizam e desenvolvem ideias, relacionam-se uns com os outros, influenciando-se
mutuamente” (p. 59).
Independente das diferenças conceituais, é possível encontrar muitos pontos
semelhantes que são abordados por essas diferentes concepções relacionadas à
educomunicação. Praticamente todos autores discutem como inserir na educação
processos comunicativos que contemplem o uso das tecnologias, o fazer colaborativo,
as diferenças culturais, a horizontalidade do saber e o pensamento crítico sobre a
indústria midiática.
“Como consequência, defendemos a tese segundo a qual uma comunicação
essencialmente dialógica e participativa, no espaço do ecossistema comunicativo
escolar, mediada pela gestão compartilhada (professor/aluno/comunidade escolar)
dos recursos e processos da informação, contribui essencialmente para a prática
educativa, cuja especificidade é o aumento imediato do grau de motivação por parte
dos estudantes, e para o adequado relacionamento no convívio professor/aluno,
maximizando as possibilidades de aprendizagem, de tomada de consciência e de
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mobilização para a ação. A essa precondição e a esse esforço multidisciplinar
denominamos educomunicação.” (Soares, 2011, p. 17)

Numa analogia ao conceito biológico, o ecossistema comunicativo (MartínBarbero, 1997) compreende a dinâmica de inter-relacionamentos entre determinado
indivíduo/grupo/organização

e

seu

universo

de

públicos.

Esta

trama

de

relacionamentos é mediada pelas tecnologias e meios de comunicação, mas é
também, constituída por diversas “linguagens, representações e narrativas que
penetram na vida cotidiana de modo transversal. ” (Sartori, M. Soares, 2005, p. 3).
Neste sentido, a Educomunicação aparece com o objetivo de desenvolver, no
ambiente educacional, processos comunicativos que atendam as expectativas dos
alunos da contemporaneidade e que proporcionem aprendizagens significativas.
Aprendizagens que devem estar voltadas ao fortalecimento do ecossistema
comunicativo da escola, enquanto agente chave na promoção de mudanças positivas
em sua localidade.
3. O PROGRAMA EDUCOM.CINE
“Quando a gente é criança a gente vê aqueles filmes na televisão e a gente pensa
como aquilo aconteceu. E neste curso temos uma noção, uma ideia de como fazer,
e a gente faz sabe, isso é o mais legal.” (depoimento de aluno de 14 anos do
Programa Educom.Cine, 2015)

O programa de extensão Educom.cine: Participação e Cidadania, da Universidade
do Estado de Santa Catarina, realizou oficinas de audiovisual para promover a
integração entre a comunidade escolar e os movimentos sociais, no ano de 2015. O
projeto foi oferecido como atividade extracurricular na Escola Básica Municipal
Albertina Madalena Dias, com a missão de colocar a comunicação a serviço da
solidariedade, da interdisciplinaridade e da prática da cidadania, por meio da
alfabetização audiovisual. Foram integrados no programa estudantes e professores da
rede pública, ONGs e movimentos sociais, bem como demais interessados das
comunidades entorno da escola. Todos empenhados na reflexão e ação coletivas e no
domínio das técnicas audiovisuais.
As oficinas do projeto Educom.Cine ocorreram duas vezes por semana, no
período de quatro horas do turno da tarde, nos dois semestres letivos, sendo
interrompidas durante o recesso escolar de inverno. Em média, quinze alunos
participaram por semestre, com faixa etária entre 11 e 18 anos. Os estudantes
tiveram, ao longo do projeto, aulas de roteiro, direção, produção, captação, som,
animação e edição, que foram integradas em exercícios práticos com oficineiros
qualificados, utilizando equipamentos profissionais. As oficinas foram alternadas de
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acordo com a ordem em que ocorre uma produção audiovisual. Em alguns momentos
ocorreram simultaneamente, sempre que a preparação para as filmagens exigia a
integração entre as diversas áreas e principalmente, na hora das filmagens - momento
em que haviam, pelo menos, dois oficineiros.
Num ano foram produzidos dois episódios do programa denominado pela turma
"Luz, Câmera: Educom!". A temática dos programas foi inspirada nos oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM), promovidos pela ONU.
4. AS PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS NO PROJETO
O eixo norteador do projeto Educom.Cine está fundamentado no campo da
educomunicação. A partir de um planejamento conciso e muito bem estruturado, foram
iniciadas as intervenções na escola para realização do programa. As reflexões que se
seguem sobre as práticas educomunicativas se darão com base em algumas áreas da
educomunicação, conforme definidas por Soares (2011). Estas análises iniciais foram
feitas a partir da observação participante dos pesquisadores e de grupo focal,
realizado com os alunos.

4.1 Pedagogia da comunicação
O Projeto Educom.Cine tornou-se um espaço para o aperfeiçoamento da
pedagogia da comunicação, pois para produzir vídeos, na escola, foi necessário
ensinar conceitos básicos sobre a linguagem audiovisual. Foram desenvolvidas e
entregues aos participantes duas apostilas, produzidas pelos oficineiros do programa
(uma de roteiro e outra de linguagem audiovisual), além da realização de dinâmicas e
atividades, elaboradas para que o conteúdo fosse transmitido de forma atraente.
Contudo, alguns momentos foram mais expositivos. Nesta dinâmica teoria/prática,
ficou claro a preferência dos participantes pelos momentos mais práticos.
O projeto acabou por desenvolver um método pedagógico dinâmico, adaptado ao
contexto, pois apesar de possuir temáticas de cunho mundial (Os ODM), o conteúdo
era explorado localmente. Neste ponto, cumpriu-se um dos objetivos do programa:
produzir material didático instrucional sobre produção audiovisual comunitária de
qualidade. Assim, será possível replicar esta experiência didática em outras escolas
ou grupos.

4.2 Educação para a comunicação
Este é um campo fundamental da educomunicação. Trabalhar o audiovisual na
escola vai muito além de considerar, apenas, as especificações técnicas do uso das
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TIC, os processos de mediação devem ser muito bem explorados, cabendo ao
mediador um papel fundamental na área da educomunicação.
“Se entendermos a educação como um processo de construção da consciência
crítica, a análise de diferentes conteúdos midiáticos poderá fornecer elementos
significativos para o enriquecimento do debate em sala de aula. Isso é possível
quando o educador percebe que pode participar deste processo como um
sistematizador de ideias, mas não como detentor da verdade; alguém cuja a
experiência de vida é relevante, mas que se entenda como aprendiz permanente,
capaz de interagir e também, de aprender com seus alunos.” (Gaia, 2001, p.29)

O tipo de mediação no qual se procura a análise crítica, ocorreu em diversos
momentos das oficinas do projeto. Era muito comum os oficineiros levarem vídeos
para serem analisados durante as aulas e muitas dessas produções analisadas não
foram veiculadas na mídia de massa, o que permitiu também, que os alunos
participantes pudessem conhecer novas linguagens, novos olhares, diferentes
técnicas e possibilidades na produção audiovisual. Corroborando com a afirmativa da
pesquisadora Orofino (2015):
“Ao trabalharmos a leitura crítica de um produto midiático na escola, é interessante
partirmos desta abertura: indagando sobre as condições de produção (industrial ou
alternativa), os códigos da linguagem, questões ideológicas, bem como aspectos de
recepção, isto é: identificando junto ao grupo as diferentes interpretações que
possam emergir (tanto aquelas que são de resistência e recusa quanto as que
seguem respondendo aos apelos dominantes).” (Orofino, 2005, p. 41)

As opiniões, análises e críticas a respeito dos vídeos apresentados ocorriam de
forma participativa e circular, transformando-se em debates abertos, em que todos
(bolsistas, alunos, oficineiros e demais participantes) se pudessem expressar. Nestes
momentos observa-se, por vezes, a curiosidade e a aceitação dos alunos por aquilo
que não é comumente veiculado na indústria midiática.

4.3 Mediação tecnológica na educação
Um dos componentes da relação entre educação e comunicação é pensar que
todos nós somos capazes de produzir alguma mídia. O ser humano é um ser
comunicativo e a linguagem audiovisual tem um impacto muito grande, por reunir o
áudio, a imagem, o grafismo e o movimento. Um importante objetivo do Educom.Cine
foi o de criar espaços em que os jovens pudessem editar o seu mundo, a partir das
suas experiências locais e não da pauta imposta pela comunicação de massa
(Baccega, 2011). A proposta foi exercitar o olhar para aquilo que lhes interessava,
para o que realmente a turma queria olhar, partindo de uma proposta temática global.
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Soares (2011) defende que a participação ativa de jovens no processo de produção
midiática, em projetos educomunicativos, tem demonstrado consequências muito
positivas.
“Os jovens participantes desses projetos apontam o desejo de encontrar nas
possibilidades de produção da cultura, através dos recursos da comunicação e da
informação, os sonhos cotidianos e a transformação da realidade local. Eles se
abrem para a compreensão crítica da realidade social e ampliam seu interesse em
participar da construção de uma sociedade mais justa, confirmando sua vocação
pela opção democrática de vida em sociedade.” (Soares, 2011, p. 41)

Pode-se notar claramente, pelas respostas dos participantes ao longo do
processo, como foi motivante ver o resultado final e a percepção de poder produzir um
material de qualidade, discutindo assuntos do interesse dos alunos e da própria
comunidade.

4.4 Expressão comunicativa através das artes
Esta área da educomunicação teve um espaço privilegiado no programa
Educom.Cine. A criatividade da turma iniciou-se com a redação do roteiro que,
segundo a oficineira, foi totalmente desenvolvido pela equipe, em especial o do
primeiro episódio. Nesta peça escrita, cada um colocou um pouco de si, expressando
suas percepções do próprio processo e das vivências realizadas. Como fruto de uma
primeira vivência na Ecovila São José (comunidade próxima à escola), os alunos
foram instigados a criarem cordéis para expressar suas descobertas e sentimentos. O
processo, coordenado por uma representante do Coletivo Memórias do Mar, gerou
cordéis belíssimos e que expressavam, de forma poética, os conteúdos da vivência.
Posteriormente, os cordéis foram a base para a criação de storyboards para a
oficina de animação. Novamente, nesta oficina, houve o estímulo à expressão da arte.
Os versos se transformaram em cenas que foram desenhadas e animadas com figuras
planas, produzidas por toda a turma. Foi um espetáculo ver a atenção, dedicação e
entusiasmo de todos em fazer os roteiros, desenhar as figuras, pintar o cenário e
manipular os bonecos de papel em frente à câmera, para produzir belas cenas de
animação, sob a coordenação de um oficineiro com grande experiência na área.
A expressão comunicativa pode-se verificar também, por meio das atuações dos
alunos nas gravações. Além dos integrantes do programa, foi promovido um teste de
elenco na escola, que selecionou outros nove participantes para as filmagens. Estes
participantes, além de atuarem em seus papéis, propuseram mudanças e, nas
palavras do oficineiro de direção, 'cavaram novas cenas' para valorizar suas atuações.
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Também na expressão musical, os alunos foram convidados a criar o tema do
programa, realizando uma paródia a partir da música de um compositor local. Além de
criar a letra, convidaram os integrantes do grupo vocal da escola para cantá-la e
gravá-la. O grupo vocal foi convidado para a abertura do IV Colóquio Ibero-Americano
e V Catarinense de Educomunicação. Enquanto cantavam a vinheta animada, também
produzida pela turma, era exibida na tela do evento. Tudo isto foi registrado pela
equipe mirim de audiovisual do programa. E estes são, apenas, alguns exemplos
desta integração arte/comunicação que ocorreu no Educom.Cine.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grande benefício do audiovisual como prática pedagógica é aprender a
trabalhar coletivamente, pois desenvolver um vídeo de qualidade individualmente
custa muito e não é um trabalho fácil. A proposta de produzir um audiovisual como um
trabalho em equipe e colaborativo pode ampliar muito a consciência dos processos,
envolvendo as relações humanas. Esse procedimento vai ao encontro de um dos sete
saberes necessários à educação do futuro, elencados pelo estudioso Moran (2000): o
saber que envolve a compreensão humana, o olhar para o outro.
O audiovisual tem esse potencial para o trabalho colaborativo, sendo essa uma
das premissas de desenvolvimento do Educom.Cine. A dinâmica colaborativa que o
programa criou ao longo das oficinas, que foge do modelo hierarquizado, propiciou um
ambiente criativo de produção. Um ganho, a nível pedagógico, do projeto foi colocar o
aluno como protagonista do seu aprendizado e o professor atuando num nível mais
horizontal. A proposta de tratar a turma como uma equipe rompeu um pouco a
dinâmica tradicional da sala de aula e potenciou ganhos de aprendizagem.
Como um dos principais desafios do projeto, verificamos a necessidade de inserilo na grade curricular da escola, para integrar melhor o uso das TIC entre professores
e alunos. Assim, na nova edição do programa de extensão em 2016, os oficineiros e
bolsistas atuarão junto dos professores, todos como integrantes do processo. Desta
forma, pretendemos transformar o professor num grande motivador das criações e dos
avanços das novas equipes cinematográficas do Educom.Cine.
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Resumo:

Uma primeira questão nos fez pensar inicialmente essa
pesquisa: Como o uso das Tecnologias Educativas pode
beneficiar o aprendizado de Língua Portuguesa? Em virtude
da constatação de que os avanços tecnológicos trouxeram
um novo contexto cultural na sociedade atual, os quais têm
alterado a forma de construir o conhecimento, a disciplina de
Português deve usufruir desses novos avanços para que os
alunos continuem interessados na área de ensino. Sendo
assim, objetivamos analisar os benefícios da utilização dos
aparatos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem na
Disciplina de Língua Portuguesa no contexto da escola
pública. Nessa discussão faremos uma abordagem sobre as
tecnologias e sua importância para o ensino de Português a
partir de uma pesquisa qualitativa tendo como lócus duas
escolas públicas do ensino fundamental.

Palavras-chave:

Língua Portuguesa, Escola, Tecnologia.

Abstract:

The starting point of this research is to know how the use of
the Educational Technologies can benefit the Portuguese
language learning. Since it is noticeable that the
technological progress brought a new cultural context to our
contemporary society, the subject Portuguese should benefit
from these new advances in order to keep students interested
in learning. Therefore, we aim to analyse the benefits of the
use of these technological apparatus in the Portuguese
teaching-learning process in the context of public schools.
We are going to develop a discussion about technologies and
their importance to Portuguese teaching through a qualitative
research, considering two secondary public schools.

Keywords:

Portuguese Language, School, Technology.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO
Empregar os recursos tecnológicos como ferramenta para aprimorar o ensino tem
contribuído bastante no desenvolvimento do aprendizado dos educandos e nas
práticas pedagógicas dos professores. Diante desses recursos que a tecnologia
oferece a favor da educação, promovendo mais desenvolvimento sócio-educativo e
melhor acesso a informação é que direcionamos nossa pesquisa para o uso das
tecnologias na área do ensino de Português, já que é uma área de ensino que vem
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sendo bastante modificada em suas normas gramaticais e de novas formas de escrita
nas redes sociais.
Para Kenski (1997, p. 60), as transformações tecnológicas da atualidade impõem
novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender que avançam velozmente e
precisam ser acompanhadas.
Como essas inovações tecnológicas transformam os conhecimentos, os diversos
saberes e suas formas de serem transmitidos, a escola precisa conhecê-las e
apresentá-las com eficácia aos seus educandos. Para isso, é indispensável as
capacitações dos professores em usos das tecnologias educativas favorecendo assim
o seu conhecimento e utilização em sala de aula.
Um professor bem capacitado no uso dos recursos tecnológicos pode inserir em
sua prática atividades que explorem, provoquem e estimulem o aluno a querer saber
mais. A dinâmica de leitura pode ser alterada e despertar maior interesse do aluno a
essa prática, uso de jogos educativos, de softwares educacionais, redes sociais
específicas, salas de aula virtuais e etc. pode auxiliar no ensino de Português, não
falta opção quando falamos em tecnologias educacionais, com elas a curiosidade é
aguçada e os caminhos ficam bem mais acessíveis.
A análise e desenvolvimento dessa pesquisa se faz relevante, pois, acarretará
reflexões significativas não somente para estudos acadêmicos, mas também, para o
meio social, práticas pedagógicas no ensino de Português se aperfeiçoará e
contribuirá para o aprendizado de todos que tiverem acesso ao material, já que se
trata de dois aspectos responsáveis pela sapiência, educação e tecnologia.
2. A TEORIA QUE FUNDAMENTA
Nesta discussão será feita uma abordagem sobre as tecnologias e sua
importância para o ensino de Língua Portuguesa, tendo em vista que o homem tem
desenvolvido diferentes tecnologias de informação e de comunicação, por exemplo, o
vídeo, a escrita, a oralidade, a fotografia e etc.
Percebemos que a globalização tem modificado velozmente a forma de interação
social, de trabalhar, de realizar política, de ter acesso à informação, entre outros, com
isso, surgem novas exigências na prática dos educadores, as quais por alguns são
superadas, mas por outros são limitadoras de suas ações pedagógicas, o que
conforme Kenski (1997, p.67):
“Estas alterações nas estruturas e na lógica dos conhecimentos caracterizam-se
como desafios para a educação e, sobretudo, requerem novas orientações para
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o que se vai ensinar, novas metodologias e novas perspectivas para a ação
docente”.

O computador trouxe uma série de novidades, de fazer mais rápido ou mais fácil,
mas continua sendo utilizado mais como uma ferramenta de apoio ao professor e ao
aluno e não como instrumento de transmissão do conhecimento, pois as atividades
principais precisam estar focadas na fala do professor e em suas exposições com os
textos escritos. Na verdade, o computador deveria vir como instrumento ou como
mecanismo de auxílio na relação ensino-aprendizagem, oferecendo seu dinamismo
para a diversificação das possibilidades de interação entre aluno e professor, além de
oferecer aos alunos a oportunidade de colocarem em prática o conteúdo da disciplina
como diz Leffa (2006, p.13):
“O computador tem provocado muitos debates e gerado inúmeros trabalhos na
área do ensino de línguas, mas, apesar de sua complexidade, a ideia que
prevalece na área é de que ele seja visto apenas como um instrumento. O
computador não substitui nem o professor nem o livro. Tem características
próprias, com grande potencialidade e muitas limitações, que o professor precisa
conhecer e dominar para usá-lo de modo adequado, como um componente da
complexa atividade de ensinar e aprender uma língua”.

Embora reconheçamos os desafios encontrados na era da informação,
precisamos

enfrentá-los

para

nos

beneficiarmos

e

expandirmos

o

nosso

conhecimento. Se a tecnologia oferece benefícios aos métodos de ensino da Língua
Portuguesa cabe ao professor compreendê-los para que desenvolva o conhecimento
de forma interativa, despertando interesse para uma nova forma de aprender, na qual
sejam respeitadas e aprendidas as normas gramaticais e de escrita.
É demonstrado pelos alunos um maior interesse pela disciplina quando esta é
trabalhada a partir do uso do computador, por isso na pretensão de ampliar os
conhecimentos

acerca

dos

avanços

tecnológicos

e

sua

importância

no

desenvolvimento do aprendizado de cada educando é que Stahl (1997, p.2) afirma:
“Precisamos dar aos alunos o acesso ao conhecimento, prepará-lo para uma
vida de aprendizado e descoberta, com o domínio das habilidades e ferramentas
de pesquisa como parte de sua educação básica, e pra isso nós precisamos criar
um ambiente de aprendizagem que integre ensino e pesquisa, onde os alunos
exercitem constantemente a comunicação e a colaboração”.

Muitos dos educandos apresentam mais habilidades que os educadores quando
se trata de acesso e domínio aos novos recursos oferecidos no mundo
contemporâneo, porém, eles precisam da contribuição do professor na sua formação,
pois tecnologia é apoio e não substituta de ação.
Segundo Mercado (1998), a Sociedade de Informação exige um profissional
crítico, criativo, com capacidade de pensar e de aprender a aprender, por isso é
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preciso que se rompa a resistência dos professores à inovação, tornando-se difícil ser
um profissional competente sem uma certa predisposição, sem adquirir certos
conhecimentos e habilidades através do aprendizado e experiência.
Aliar tecnologia educacional e bons professores é a solução para o ensino, já que
são inúmeras as perspectivas de avanço na área pedagógica quando se trata das
tecnologias da informação e comunicação, como nos diz Pretto (2008, p.580): “com as
pessoas se apropriando das tecnologias, novos saberes são produzidos, novas formas
de ser e de pensar o mundo contemporâneo emergem”.
É fato que “não basta adquirir a máquina, é preciso aprender a utilizá-la, a
descobrir as melhores maneiras de obter da máquina auxílio nas necessidades de seu
usuário” Kenski (2007, pp.43-44), pois mais importante que possuir é usufruir e usá-la
adequadamente.
A essência da qualidade do ensino da instituição não está nos ares de
modernidade e sim na profundidade teórica e prática dos conhecimentos que seus
profissionais dominam e oferecem para que sejam de fato transformados em
benefícios para a sala de aula.
Enfim, a mediação realizada pelo professor por meio da tecnologia educativa no
ensino de Língua Portuguesa trará bons resultados no desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem.
Por isso, Figueiredo, G., Nobre, I., & Passos, M. L. S. (2015, p. 128), demonstra a
importância de se trabalhar com as TICs em busca da melhoria do processo de ensino
e aprendizagem, também é importante que os professores trabalhem ações
curriculares de forma diferente, com maior interesse pela área de ensino e pesquisas
interdisciplinares, assim como também, realizando atividades que levem aos alunos
compreenderem a importância do uso correto das normas gramaticais mesmo estando
em redes sociais, para que a prática não se torne um “vício” e venha prejudicá-los
posteriormente, por exemplo, em contextos de comunicação formal.
Os professores poderão então utilizar textos mal escritos e com informações
equivocadas que às vezes estão ao alcance dos alunos na Internet e trabalhá-los,
deixando de ser um problema para se tornarem um objeto de estudo, discutindo com
os alunos a respeito do uso de mecanismos linguísticos, da estruturação e
organização dos textos, para fazer críticas à estrutura argumentativa, entre muitas
outras reflexões que um texto pode suscitar, podendo inclusive realizar um trabalho
interessante de reescrita desses textos.
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3. A METODOLOGIA
O grande objetivo da educação é o desenvolvimento do cidadão em todos os
âmbitos da sua personalidade, físicas intelectuais e morais, perspectivando a sua
plena integração na sociedade e por este motivo a escola não pode estar afastada da
sociedade de informação em que hoje vivemos, tendo a responsabilidade de fomentar
nos alunos a curiosidade para procurar informação, selecioná-la e utilizá-la de uma
forma crítica e pertinente para cada um.
Como pretendemos nos familiarizar com um assunto ainda pouco explorado, “o
uso das tecnologias no aprendizado de Língua Portuguesa”, preferimos desenvolver o
presente trabalho por meio de pesquisa de natureza exploratória com caráter
qualitativo que segundo Richardson (2008, p.90), pode ser entendida como “a tentativa
de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais
apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção das quantitativas de
características ou comportamentos”.
Segundo Bogdan e Biklen (1994) são cinco as características de uma
investigação qualitativa, a saber: fonte direta dos dados é o ambiente natural e o
investigador é o agente principal na recolha; os dados recolhidos são de caráter
descritivo; o interesse dos investigadores é mais pelo processo em si do que
propriamente pelos resultados; a análise dos dados é feita de forma indutiva; e o
investigador tem interesse principalmente em compreender qual o significado dado
pelos sujeitos às experiências verificadas.
Diante disso, entendemos que nossa pesquisa favorecerá reflexões constantes
sobre a prática educativa a partir do ambiente natural dos sujeitos e contexto em que
estão inseridos promovendo melhorias em torno dele.
O instrumento de coleta de dados escolhido é a entrevista em que buscaremos
compreender a ressignificação dos sentidos expressos por cada profissional
entrevistado.
Focalizaremos como lócus de pesquisa duas escolas públicas e como critério de
escolha elegemos pertencer a rede pública de ensino, ser de nível Fundamental I,
possuir laboratório de informática e um número significativo de alunos.
Entendemos que a rede pública de ensino precisa apresentar dados de qualidade
na educação para a sociedade, com a inserção das Tecnologias de Informação e
Comunicação em sua política escolar e a capacitação dos seus profissionais elevará
sua qualidade de ensino atendendo seus objetivos.
Pensamos no nível fundamental de ensino por ser o nível correspondente ao
período em que as crianças são apresentadas às TICs, constituindo-se assim numa
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fase inicial para orientá-las ao novo mundo que estão se inserindo, desenvolvendo um
olhar crítico ao que é disponível nas redes sociais.
O fato da preferência por escola possuir laboratório de informática é que sem ele
nossa pesquisa seria impossível, já que servirá de ferramenta principal para o
desenvolvimento de todo o projeto.
Quanto ao número de alunos, é importante porque quanto mais pessoas forem
atingidas com esse trabalho melhor, uma vez que estarão capacitados a identificar as
transgressões das normas da Língua Portuguesa apresentadas nas postagens das
redes sociais e usá-las a favor de sua aprendizagem.
A esse conjunto de critérios soma-se a exclusividade das ações propostas pelo
projeto as aulas de ensino da Língua Portuguesa, na qual será proposta a inserção do
uso de computadores nas atividades dos professores como um complemento as suas
ações.
Destacamos que esta pesquisa consiste numa investigação que busca descobrir
em que as tecnologias educativas têm contribuído no desenvolvimento do ensino de
Língua Portuguesa, se os avanços tecnológicos estão sendo acompanhados pelos
profissionais da educação e quais são os principais desafios e perspectivas
consequentes desse novo método de ensino.
Utilizaremos a entrevista no intuito de adquirir informações sobre a temática
estudada, entendendo os conhecimentos prévios dos(as) entrevistados(as) sobre o
assunto proposto, pois o nível de conhecimento dos professores sobre o tema nos
permitirá permanecer com as intervenções já planejadas ou perceber a necessidade
de

planejar

novas

ações,

uma

vez

que

nos

interessamos

em

contribuir

significativamente nas práticas pedagógicas desses profissionais que participarão
efetivamente desse trabalho.
Realizaremos observações nas instituições para verificar se estão atendidas com
equipamentos necessários para o desenvolvimento do ensino proposto, assim como
também, observação das práticas pedagógicas que nos permitirá relacionar os
registros com os relatos dos entrevistados.
Por fim, analisaremos os dados coletados nas entrevistas, com objetivo de
conhecer e relacionar as vozes dos sujeitos colaboradores relacionando-os com as
observações realizadas.
Desenvolveremos uma atividade com uma turma de cada escola colocando em
prática o conhecimento construído no decorrer da pesquisa, levando os alunos ao
laboratório de informática e desenvolvendo uma atividade já trabalhada pela
professora em sala de aula sem utilização das tecnologias.
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Analisaremos os resultados dessa intervenção comparando o interesse e
aprendizado desenvolvido com essa ação, pois como já dizia Freire (1996,), quando
se referia ao exercício da curiosidade, que não tinha dúvida do potencial de estímulos
e desafios à curiosidade que a tecnologia desenvolve nas crianças e adolescente e
por ser consciente dessa realidade quando secretário de Educação da cidade de São
Paulo fez chegar à rede das escolas municipais o computador.
O que se observa é que diante da disposição de Freire (1996) em fornecer o
computador às escolas quando teve sua primeira oportunidade, é que valorizava o
conhecimento produzido através dos aparatos tecnológicos, mas com um fim
determinado pela intenção de educar e despertar o interesse do aluno, pois também é
conhecedor

da

vastidão

de

conteúdos

apresentados

pela

internet

que

intencionalmente podem destruir os valores já desenvolvidos no cidadão pela escola.
O importante então, é agregar o uso da tecnologia a favor da educação e não
para a destruição da mesma, sua intenção seria possibilitar aos alunos de poucas
condições que estudavam em escolas públicas as mesmas condições de estudo
daqueles que tinham condições e estudavam em escolas particulares, o que então
seria, possivelmente, o único momento que eles teriam de contato com essa
tecnologia.
Portanto, quanto mais importância damos às tecnologias, que avançam
incontrolavelmente, mais a necessidade de cuidados com o que está sendo oferecido
aos alunos, e mais capacitações aos professores serão necessárias, assim como mais
observação ao uso feito da tecnologia em sala de aula para que não se desvie da real
intenção de busca e construção do conhecimento.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que as tecnologias de comunicação e informação proporcionam a
educação de qualidade, o presente trabalho contribui para que seu uso se torne
realidade constante nas escolas públicas, especificamente no ensino da Língua
Portuguesa.
Bem fundamentadas nos teóricos já apresentados e outros que trabalham a
mesma temática e serão estudados, enriqueceremos nossos conhecimentos e
trabalharemos para que os alunos das duas escolas escolhidas, inicialmente, como
lócus da pesquisa possam identificar os erros gramaticais nas escritas nas redes
sociais e demais comunidades, assim como também, na conjugação dos verbos e uso
devido da língua oficial.
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Os alunos devem utilizar o computador de forma frenquente para realizar as
atividades escolares tanto em sala de aula quanto em suas residências, visto que com
a prática será possível conhecer e explorar cada vez mais os aparatos tecnológicos
fazendo uso deles e percebendo os seus benefícios.
Esperamos que os professores também possam explorar as utilidades das TICs
em suas práticas pedagógicas, orientando seus educandos sempre que necessário,
por isso a importância de participarem de capacitações, pois os avanços tecnológicos
são constantes e os alunos os acompanham, alterando assim seu comportamento e
interesse nas aulas e quando bem orientados inicialmente seu aprendizado poderá ser
eficaz e útil, beneficiando-o em suas práticas sociais.
É uma verdade que as escolas estão a usar mais as tecnologias de informação e
comunicação, mas o seu uso é ainda muito reduzido em termos de interação direta
com os alunos e das suas verdadeiras potencialidades, continuando a serem pouco
utilizadas na criação de ambientes de aprendizagem construtivistas, tendo em vista
que a maioria dos professores muitas vezes as utilizam para organização de seus
planejamentos ou exposição das suas aula, sendo precária a interação na relação da
aplicação das suas atividades e o uso social delas.
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Resumo:

O presente trabalho aborda um estudo de caso inovador
sobre a utilização de um software educativo multimídia para
a área de varejo, destacando suas principais características
e funcionalidades na formação de jovens brasileiros. A
pesquisa empirico descritiva decorreu de Janeiro de 2015 a
Janeiro de 2016.
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This paper discusses an innovative case study on the use of
multimedia educational software for the retail area,
highlighting its key features and functionality in the training
of young brazilians. The descriptive empirical research took
place from January 2015 to January 2016.
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1. INTRODUÇÃO
A emergência de novas formas de sociabilidade fomentou outros rumos ao
desenvolvimento tecnológico, transformando, desviando e criando relações inusitadas
do homem com as tecnologias de comunicação e informação, afirma Lemos (2003) em
Teixeira (2013). Foi o que ocorreu na transição do século XX para o século XXI, com o
desenvolvimento de revolucionários dispositivos eletrônicos de comunicação em rede.
Consequência da globalização e da expansão tecnológica, a multiculturalidade, daí
resultante, prescreveu uma nova estrutura social, composta por pessoas e empresas
de diversos segmentos, norteados por interações, colaborações, troca de saberes no
recém adulto “universo virtual”. Sobre o assunto, Paul Virilio (1993) alerta para a
dispersão temporal e perda da noção de realidade no ciberespaço, uma atopia para os
nativos digitais, imersos num oceano de informações inesgotáveis. Em compensação,
escreve Howe (2009) que, criados com base na mídia social e sempre conectados a
Internet, os nativos digitais se concentram em vários projetos simultaneamente,
colaboram tranquila e espontaneamente com pessoas que nunca viram na vida e, o
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mais importante, criam mídias com a mesma avidez com que as gerações anteriores
consumiam. “É uma comunidade crowdsourcing, uma população perfeitamente
adaptada a um futuro em que as comunidades online irão suplantar a corporação
convencional” (idem, p.10). Desse modo, é quase impossível condicionar os nativos
digitais para uma vida “menos virtual ou tecnológica”, pelo fato já terem nascido numa
sociedade da informação e do conhecimento.
Nesse sentido, em meio às exigências do mercado de trabalho em todas as
sociedades e à popularização do ensino à distância e online, os softwares
educacionais passaram a se diferenciar na oferta de recursos comunicacionais e
interativos, como já mencionado, em gerações que acompanharam a evolução das
tecnologias de informação e comunicação, principalmente, em se tratando da
facilidade de utilização do ambiente virtual de aprendizagem, nas palavras de Teixeira
(2013).
Partindo dessa premissa, um software que adote uma metodologia customizada e
direcionada à área do varejo potencializa o uso das ferramentas tecnológicas em sala
de aula e contribui com a formação dos jovens em contexto profissionalizante. Face a
tal realidade, é notório que existe dificuldade nos ambientes virtuais de ensino que
contribuam efetivamente com a formação das pessoas para a vida e para o mercado
de trabalho, de igual forma, proporcionar aos recém ingressos no mercado de trabalho
outras possibilidades de produção de conhecimento por novas vias, pondera Teixeira
(2012). Por isso, norteando-se por uma pesquisa empírico descritiva de cariz
qualitativo, empreeendemos, neste trabalho, uma proposta de implantação e utilização
de métodos, técnicas e ferramentas para o cenário educacional online, propondo a
utilização de um software educativo que seja capaz de colaborar com a formação
educacional de jovens aprendentes do segmento de varejo, objetivando, ainda, o
promover uma maior compreensão do mundo do varejo e seus processos produtivos.
Com isso, observamos com clareza os aspectos tecno educacionais que podem
potencializar a qualidade de ensino e aprendizagem vocacionado a este público.
Assim, destacamos alguns objetivos para nossa pesquisa que ora se esclarece: (i)
apresentar as funcionalidades de um software educativo em relação ao varejo; (ii)
referenciar estudos de caso sobre softwares educativos voltados ao varejo; (iii)
compreender a percepção dos jovens aprendentes sobre este próspero segmento da
economia brasileira; (iv) comprovar que o software em questão pode contribuir com a
formação educacional, promovendo uma maior compreensão do mundo do varejo em
seus processos operacionais.
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
Face a relevância que os softwares educacionais têm vindo a assumir no
processo de ensino e aprendizagem contemporâneo, precisamente, no ensino
profissionalizante, e as possibilidades de ensino a distância oferecidas pela utilização
dessas plataformas de e-learning, optamos por uma pesquisa empírico descritiva,
objetivando conhecer a extensão desta problemática. Aqui, apresentamos conceitos,
perspectivas históricas, metodologias, funcionalidades e operacionalidade dos
softwares educacionais, apresentando o estudo de caso do software educativo
multimídia “Sistema Educacional do Varejo”, utilizado pelo Walmart. A investigação
qualitativa decorreu de Janeiro de 2015 a Janeiro de 2016.
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
3.1 Percepções Sobre Software Educativo Multimídia
O grande paradigma em relação à questão do software educacional é que
ninguém parece ser capaz de definí-lo com precisão e clareza, nas palavras de
Chaves (2005). Uma linguagem de programação pode ser um software educacional?
Dificilmente o Cobol seria assim considerado, mas o Logo, o Pilot, talvez o Prolog,
quem sabe o Pascal? Uma jogo pode ser considerado um software educacional? E se
for um jogo pedagógico? Mas quando é que um jogo deixa de ser só jogo e passa a
ser pedagógico? O que se convencionou chamar de linguagem de autor é um software
educacional? Qual seria a diferença entre software educacional e o que se chama de
courseware, entre o que os franceses chamam de logiciel e ditacticiel? O que dizer
quando os expert systems prometidos para a área de educação começarem a
aparecer: serão eles software educacionais também, comparáveis aos programinhas
de instrução programada que ensinam as crianças a contar e a decorar os nomes das
capitais do mundo? E programas que permitem a construção e a manipulação de
estatísticas educacionais para uso por supervisores e orientadores pedagógicos? E
aqueles voltados para a administração do ensino e da escola? A dificuldade em
responder com precisão a essas perguntas decorre da falta de clareza sobre o que
realmente é software educacional.
Quais são os critérios para que um determinado software seja considerado
educacional? Que ele tenha sido feito sob a ótica da educação para desenvolver
algum objetivo educacional? (Neste caso o Logo seria considerado um software
educacional, mas processadores de texto e a maioria dos jogos provavelmente não).
Que ele seja usado para algum objetivo educacional ou pedagogicamente defensável,
qualquer que seja a finalidade com que tenha sido criado? (Quase qualquer software
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pode, em princípio, ser, educacional, até o Cobol, para dar um exemplo bastante fora
do padrão), indaga tais questionamentos Chaves (2005).
Seguindo esta linha de pensamento, avaliar um software educativo significa
analisar as características de sua interface e suas implicações para o uso educacional,
pois, em geral, não se faz referência a uma concepção de aprendizagem que norteie a
aprendizagem mediada pela ferramenta. Com relação à natureza do software, Valente
(1999) classifica softwares educativos de acordo com seus objetivos pedagógicos.
Podendo ser classificados em tutoriais, aplicativos, programação, aplicativos,
exercícios e prática, multimídia e Internet, simulação, modelagem e jogos. Estes
softwares podem ser de caráter mais fechado ou não, isto é, o software fechado não
permite que o aluno verifique o processo, mas somente o produto final. O educador
Valente (1999) acredita que a informática representa um recurso auxiliar no processo
de ensino aprendizagem, pelo qual o foco é o estudante, reconhece a retórica Teixeira
(2013). Hoje em dia, crianças e adolescentes têm acesso cada vez mais cedo aos
recursos tecnológicos, seja porque são oferecidos pelas instituições de ensino
públicas e privadas, seja pela possibilidade de acesso através de meios comerciais,
como as lan houses espalhadas pelas cidades ou em sua própria casa. Neste sentido,
a tecnologia faz parte da vida cotidiana do aluno tornando-se uma extensão social,
realidade que não pode ser negligenciada. Estes recursos, além de motivar os alunos,
são possibilidades de instituir uma nova forma de aprendizagem e garantia de retorno
imediato sobre a sua produção, além disso, se bem trabalhado, permite que o
aprendente avance de acordo com o seu ritmo de aprendizado.
É comum que as ferramentas de softwares educativos sejam desenvolvidas com o
simples propósito de operar e controlar um sistema, sem considerar implicações
pedagógicas envolvidas no design de cada um dos seus componentes, além da
metodologia de ensino aplicada. Dado o caráter multidisciplinar, profissionais de
diversas áreas interagem, tornando-se de extrema importância a utilização de
diretrizes específicas para o design das interfaces e de normas fundamentadas em
princípios pedagógicos, condicionadas à promoção da aprendizagem.
4. OS SISTEMAS ERP
Os Sistemas ERP são compreendidos como sistemas de informação integrados,
obtidos na forma de pacotes comerciais de software, com a intenção de dar suporte à
maioria das operações de uma empresa (suprimentos, manufatura, manutenção,
administração financeira, contabilidade, recursos humanos etc.). Na figura a seguir,
destacamos os ciclos do ERP:
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Figura 1. Ciclo de Sistemas Integrados

Fonte: Disponível em: <http://novaconweb.com.br/cverp.aspx>. Acesso em 16 de Agosto de 2015.

Aqui, apresentamos o Sistema Educacional do Varejo, ao qual possibilita a junção
entre tecnologias da informação e comunicação e o contexto das relações do varejo,
com o exercício de tarefas essenciais para o aluno envolto neste universo de
aprendizado sobre o varejo. É deste modo que destacamos o cadastro de clientes,
produtos, fornecedores, controlar estoque, fluxo de caixa e controle financeiro,
confirma Oliveira (1996). Na figura 2 exemplificamos ambientes virtuais de ERP, numa
proposta de atuação análoga ao Sistema Educacional do Varejo.
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Figura 2. Ambientes de ERP

Fonte: Disponível em: <http://www.mccd.org/>. Acesso em 19 de Agosto de 2015.

De acordo com Corrêa, Gianesi e Caon (1999), os sistemas ERP podem ser
compreendidos como uma evolução dos sistemas MRP II na proporção em que, além
do controle dos recursos diretamente utilizados na manufatura (materiais, pessoas,
equipamentos), também possibilita controlar os demais recursos da empresa utilizados
na produção, comercialização, distribuição e gestão. Uma investigação os define como
“um pacote de software de negócios que permite a uma companhia automatizar e
integrar a maioria de seus processos de negócio,compartilhar práticas e dados
comuns através de toda a empresa e produzir e acessar informações em tempo real”.
Em que as empresas possam implementar internamente sistemas com estas
características, o termo ERP está normalmente associado a pacotes comerciais.
Os sistemas ERP têm uma cadeia de propriedades que tomadas em conjunto
visivelmente os diferenciam dos sistemas implementados internamente nas empresas
e de outros tipos de pacotes comerciais. Essas características são importantes para a
análise dos possíveis benefícios e dificuldades relacionados com a sua utilização e
com os aspectos pertinentes ao sucesso de sua implementação (ibidem).
A área do varejo, mais do que outro ramo de atividade, tem uma maior aptidão
para a área de responsabilidade social, não só pelas suas peculiaridades como o
negócio, mas também por sua importância para a sociedade. Por isso, existe vários
aspectos que determinam essa vocação: a) Maior proximidade como o consumidor
final e com as comunidades; b) Papel influenciador na cadeia de valor. A área do
varejo é capaz de promover um intenso processo de modificação em toda cadeia de
valor mediante aos seguintes procedimentos: a) Criar os vínculos comerciais e manter
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uma relação de troca com seus consumidores; b) Possibilitar o estímulo do trabalho
voluntário na comunidade; c) Receber doações e contribuições dos clientes para o
investimento na própria comunidade; d) Realizar parceria com seus fornecedores,
entre outros.
A atividade do varejo tem uma grande importância econômica, não só no Brasil
mas em todo mundo. A norte-americana Walmart é uma das maiores empresas
varejistas do mundo, com vendas que se aproximam da cifra de US$ bilhões ao ano,
com 8.500 lojas em 15 países diferentes (http://corporate.walmart.com). Mediante a
ilustração da figura 3, o paradigma que deve perpetuar nas estratégias empresarias é
a busca de criação simultânea de valor social e valor econômico. Analisando a figura
mencionada, o centro reflete as ações da empresa, permeadas por uma estratégia que
busca consolidar concomitantemente aos objetivos de atingir o máximo de impacto
social e econômico:

Figura 3. Otimização e Geração Simultânea de Valor Social e Benefício Econômico

5. EDUCAÇÃO DE JOVENS NA ÁREA DO VAREJO
As empresas da área de varejo têm procurado investir seu capital social em
projetos que favoreçam a formação na área do varejo com o foco na causa Juventude
e Trabalho. Seu fulcral objetivo é promover a formação profissional de jovens e adultos
entre 17 e 29 anos para o mercado de trabalho com foco no segmento varejista,
programas proporcionam capacitação para a conquista do primeiro emprego formal no
varejo, área que, além de ser uma porta de entrada no mundo laboral, oferece
oportunidades de carreira em várias frentes. Mediante esse contexto, como

831

transformar o treinamento de varejo em uma abordagem de treinamento em ambiente
virtual? Esta problemática incentiva a busca de possíveis soluções.
Considerando o crescimento das vendas no varejo em diferentes partes do
mundo, foi proposto em 2012 a multinacional Walmart em Pernambuco a criação de
um software educacional para possibilitar a formação profissionalizante como
ferramenta auxiliar ao processo educativo de jovens aprendentes.
O Sistema Educacional do Varejo é um sofware de educação nos conteúdos do
varejo, o qual permite a compreensão das funções de Repositor de Estoque, Operador
de Caixa, Promotor de vendas e Auxiliar Administrativo. De forma vivencial e prática, é
possível exercitar as funções de cada área. Os principais módulos foram selecionados
a partir de estudos realizados na área do varejo. Por outro lado, o sistema foi
desenvolvido na intenção de colaborar com as instituições que buscam oferecer uma
formação específica na área do varejo, a exemplo a Escola Social do Varejo (ESV),
maior programa do Instituto Walmart com foco na causa da Juventude e no Trabalho.
O seu objetivo é promover a formação profissional de jovens para o mercado de
trabalho varejista, como já comentado, para atuarem em pequenas, médias ou
grandes empresas do ramo. Criado em 2010, é resultado do amadurecimento de mais
de cinco anos de investimento do Instituto em projetos de formação para jovens.
O programa proporciona capacitação para a conquista do primeiro emprego
formal no varejo, área que, além de ser porta de entrada no mundo do trabalho,
oferece oportunidades de carreira em diferentes modalidades. Deste modo, a iniciativa
do Instituto Walmart combina as competências da empresa à necessidade que a
economia brasileira, em ritmo de crescimento, vem demonstrando por mão de obra
qualificada nos últimos anos. Em 2014, o projeto foi realizado no Brasil nos estados do
Ceará, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e no Rio Grande do
Sul. A Escola Social do Varejo tem a pretensão de ser um modelo de formação
profissional para o varejo nacionalmente. Para isso, conta com importantes parceiros
locais como organizações não-governamentais e Secretarias de Educação Estaduais.
Para o desenvolvimento do programa, o Instituto Walmart possui a parceria e o
expertise do Instituto Aliança para o Adolescente, que acumula larga experiência nos
desafios junto a juventude brasileira. Conjuntamente com o Instituto Walmart, o
Instituto Aliança acompanha todo o processo da formação e da inserção dos jovens no
mercado de trabalho. Na verdade, estamos em um tempo onde tecnologia se tornou
sinônimo de aprendizado e nossa mais promissora parceira. Nesse contexto, foi
realizado um estudo dentro do itinerário formativo da Escola Social do Varejo e
constatado que existia uma lacuna antes não preenchida de conteúdos práticos
voltados na área específica do varejo. Para suprir essa necessidade, entra em cena o
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Sistema Educacional do Varejo, que funciona em um ambiente online, possibilitando
que seja realizado o treinamento em vários espaços dispersos geograficamente, sem
a necessidade de gastos com estrutura física e outros tantos atrelados ao ensino
presencial.
O software funciona através de oito módulos onde os jovens passam a exercitar o
processo de cadastro dos clientes, produtos e fornecedores, gerenciamento de
produtos e estoque, operações de vendas, com as diversas formas de pagamento, e o
controle de contas a pagar e receber. Tem, ainda, noções sobre atendimento ao
cliente, organização de estoque, posturas éticas no mercado de trabalho, controle de
cédulas, preenchimento de notas ficais.
O diferencial desse sistema é habilitar e capacitar de forma rápida e dinâmica
jovens para entrar no mercado de trabalho, com uma formação específica em software
de varejo. Em Pernambuco e no Ceará, os jovens formados no sistema educacional
do varejo recebem um certificado como curso de extensão, oferecido pela
Universidade de Pernambuco e pela Universidade Federal do Ceará. Este certificado,
atrelado com outros conhecimentos ofertados pela Escola Social do Varejo, favorece a
inserção qualificadas dos jovens no mercado de trabalho.
5.1 Entrevista com Jovens Aprendizes do Varejo
Elaboramos um questionário semiestruturado com perguntas fechadas, com
objetivo de compreender a percepção do público jovem e de gerentes operacionais
sobre o processo de treinamento e formação educacional através do software
educativo do Instituto Walmart. Para tanto, analizamos os dados estatísticos na
plataforma Qualtrics Survey, no decorrer no segundo semestre de 2015. Foram
entrevistados 30 jovens e 15 gerentes, e todos inquiridos estão vinculados a área de
varejo. De acordo com a pesquisa, foram obtidos alguns resultados. Na questão 1,
relacionada ao jovem, foi afirmado que antes da formação do Sistema Educacional do
Varejo não havia interesse pela a área do varejo:
Gráfico 1. Interesse por Varejo
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De acordo com o gráfico 67% dos entrevistados responderam que não tem
interesse pela área de inserção, contra 33% dos jovens que se diz ter interesse pela
área de inserção. Na questão 2, relacionada ao jovem, foi afirmado que depois da
formação do Sistema Educacional do Varejo existia interesse pela área do varejo:
Gráfico 2. Interesse por Varejo

De acordo com o gráfico 14% dos entrevistados responderam que não tem
interesse pela área de inserção, contra 86% dos jovens que se diz ter interesse pela
área de inserção. Na questão 1, relacionada aos gerentes, foi afirmado que depois da
formação do Sistema Educacional do Varejo, houve um ganho de tempo na
preparação para o trabalho:

Gráfico 3. Formação

FORMAÇÃO: TEMPO MÉDIO EM DIAS

15

3
Antes

Depois
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Diante desses dados, os resultados da presente pesquisa sugerem e reforçam a
hipótese de que é possível, formar jovens para a área do varejo através do Sistema
Educacional do Varejo. Os resultados ainda sugerem que é viável a criação de um
sistema que gerencie e promova a padronização dois treinamento através dessa
ferramenta, visando uma melhor condição de preparação de jovens para o mercado de
trabalho.
6. CONCLUSÃO
Chegamos, enfim, às considerações finais do trabalho de pesquisa, onde faremos
uma sucinta reflexão sobre os principais resultados obtidos no estudo. Com base na
avaliação dos dados obtidos com o questionário e com o estudo de caso do Walmart,
foi possível confirmar que a viabilidade do desenvolvimento de um software educativo
é capaz de fortalecer a formação dos jovens para a área do varejo, possibilitando que
as empresas deste segmento possam utilizá-lo como recurso de apoio didático.
Igualmente, concluímos, através do estudo de caso do Sistema Educacional do
Varejo, que o software educativo é capaz de fortalecer a formação de projetos sociais
através da profissionalização de jovens e adultos, contribuindo para a insersão no
mercado de trabalho, cada vez exigente, cada vez mais qualificado. Para Luciano
Maia (2005) citado nos estudos de Teixeira (2013), no contexto da avaliação do
software educacional torna-se importante registrar uma convergência percebida entre
estas várias taxionomias. Percebe-se uma linha divisória clara entre os softwares
educacionais, esta linha é definida por concepções educativas bastante distintas. De
um lado da está o paradigma comportamentalista (modalidade dura e enfoque
algorítmico) e do outro lado está o paradigma do construtivismo (modalidade branda e
enfoque heurístico). No caso em voga, se faz notória uma perspectiva construtivista do
educador Jean Piaget.
Enfim, vivemos num contexto cultural das TICs, num cenário caracterizado pela
definição dos novos meios de comunicação, globalização, redes de comunicação,
usos sociais e políticos das novas mídias, teorias da interatividade, realidade artificial,
e os novos rumos da sociedade contemporânea, face a diversidade de dispositivos
comunicacionais na Internet e todas essas nuâncias influenciam direto e indiretamente
em nossas formas de ensinar e aprender, presencial e virtualmente.
Na realização de trabalhos futuros, sugere-se o aprimoramento do software
educativo na implantação do ambiente educacional em inglês e Espanhol, por conta
da abrangência do público consumidor. Assim, a ferramenta será capaz de auxiliar
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outras instituições de forma mais assertivas em outros países que usam outros
idiomas, além do Português.
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Resumo:

O presente artigo é fruto das investigações desenvolvidas
pelo Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede (GRUPAR),
credenciado
pelo
CNPq
(Conselho
Nacional
de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) – Brasil. Os
objetivos deste texto são (a) trazer apontamentos acerca de
um recorte (eixo 4) da última investigação realizada,
intitulada “Formação docente no ensino superior em tempos
de
cibercultura:
multiplicidade,
coaprendizagem
e
educação online”, financiada pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Brasil e (b)
apresentar um ambiente virtual de aprendizagem intitulado
“Percursos Online Múltiplos Abertos e Rizomáticos”
(POMAR), criado a partir dos estudos críticos acerca dos
Recursos Educacionais Abertos - REA e dos Massive Open
Online Course - MOOC. Serão evidenciadas, ainda, ideias
que sustentam tais movimentos investigativos e produções
em tempos de cibercultura, tais como: aprendizagem
experiencial, redes rizomáticas e Educação
Aberta.
Concluímos, por meio dos tensionamentos emergentes da/na
pesquisa, que (1) os processos de estudos e de
aprendizagem abarcam novos desafios na Educação
contemporânea; (2) há de se promover espaços efetivamente
abertos, participativos e fomentadores da autonomia dos
sujeitos participantes e (3) os percursos formativos podem
ser potencializadores destes processos e de um futuro para
as aprendizagens contemporâneas.

Palavras-chave:

Educação Aberta, docências online, cibercultura, educação
contemporânea.

Abstract:

The current article is product of inquiries developed by the
Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede, GRUPAR
(Online Learning Research Group), certified by CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico
National
Council
forScientific
and
Technological Development) – Brazil. The goals aimed at this
text are (a) bring notes regarding a clipping (axis 4) of the
last performed inquiry, entitles “Educational formation in
higher education during the cyber culture age: multiplicity,
peer-learning and online education”, funded by the
Foundations
for Supporting Research in the
state
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of Minas Gerais – Brazil and (b) introduce a virtual
environment for learning called “Multiple Open and
Rhizomatic Online Pathways” (POMAR), created from critical
studies regarding dos Open Educational Resources – OER
and Massive Open Online Course - MOOC. We will highlight
ideas that supported such inquiring movements and
productions in the cyber culture age, such as: experiential
learning, rhizomatic networks and Open Education. We
conclude, via emerging tensions from and within the
research, that (1) the studying and learning processes cover
new challenges in contemporary Education; (2) effectively
open spaces shall be promoted, making room for participation
and fostering the self-sufficiency of participants and (3) the
forming pathways may be enhancers in this process and in a
future for contemporary learning.
Keywords:

Open education, teaching online, cyber culture, contemporary
education.

1. INTRODUÇÃO: AS EXPERIÊNCIAS SUBJETIVAS CONSTITUINDO REDES DE
APRENDIZAGEM
A memória opera com grande liberdade escolhendo acontecimentos no espaço e
no tempo, não arbitrariamente, mas porque se relacionam através de índices
comuns. São configurações mais intensas quando sobre elas incide o brilho de
um significado coletivo.
(BOSI, 2004, p.31)

O Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede (GRUPAR), formalizado em 2009,
é coordenado pela Profª. Drª. Adriana Rocha Bruno, da FACED-UFJF, e está
cadastrado no CNPq. Este grupo possui três linhas de pesquisa, a saber: educação
online; tecnologias da informação e comunicação em educação; e docências
contemporâneas. Este grupo de pesquisadores tem a diversidade - de pessoas, de
áreas, de formação, de redes de ensino, de experiências - como uma marca
característica: são graduandos, mestrandos, mestres, doutorandos, doutores,
professores da Educação Básica e Superior, das redes de ensino pública e privada.
Tal contexto permite e produz um diálogo profícuo entre a universidade e o cotidiano
educacional. A singularidade dos sujeitos que o compõem, notadamente diversa,
potencializa experimentações e vivências rizomáticas, no sentido deleuziano.
No

que

tange

ao percurso

teórico-metodológico,

nos

aproximamos

da

multirreferencialidade (ARDOINO, 1998) e compreendemos que (1) a partir do objeto,
do sujeito e do campo delineamos o método; e (2) a concepção de abertura do grupo
permite que busquemos múltiplas áreas que nos ajudem a compreender, experienciar
e intervir no mundo contemporâneo.
Os conceitos de plasticidade (neurociências), de rizoma, de diferença, de
multiplicidade (DELEUZE E GUATTARI, 1995 e NIETZSCHE, 2003), de ecologia
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cognitiva e de inteligência coletiva (LÉVY, 1999), de redes sociais e cibercultura
(CASTELLS, 2005; LÉVY 1999; SANTAELLA, 2002, 2007), de aprendizagem
integradora do adulto, redes rizomáticas e de mediação partilhada (BRUNO, 2007,
2010, 2012) compreendem, até este momento, o plano de imanência de nossas
trajetórias e investigações.
As ações do grupo se dividem em dois momentos: estudos (encontros quinzenais)
e pesquisas (encontros semanais). Tal dinâmica tem se revelado fecunda na
construção de conhecimentos coletivos e na marca singular que cada participante
imprime às discussões propostas.
Neste texto apresentaremos parte da pesquisa “Formação docente no ensino
superior em tempos de cibercultura: multiplicidade, coaprendizagem e educação
online”, concluída em 2015 e financiada pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais), que se orientou a investigar a seguinte questão:
Quais os desdobramentos da Educação online para a docência no, com (por
meio de) e para o Ensino Superior, de modo a 1) atender às demandas de
formação online de docentes da Educação pública (Básica e Superior); 2)
compreender as concepções de formação e docência; e 3) desenvolver recursos
educacionais abertos para a didática em tempos de cibercultura?

Esta pesquisa se desdobrou em quatro eixos de empiria:
Eixo 1: compreendeu a análise dos processos formativos para a docência no
Ensino Superior, no interior da UFJF, por meio de ações formativas promovidas pela
CIAPES-PROGRAD. Os sujeitos foram docentes ingressantes de todas as
áreas/cursos da UFJF, em estágio probatório. Duas pesquisas, desenvolvidas como
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Pedagogia, por membros do
GRUPAR, se desdobraram a partir deste eixo: “A Constituição da Docência por
Professores do Ensino Superior: um estudo sobre as pluralidades da Faculdade de
Educação-UFJF” e “Características/marcas da docência no ensino superior: o que
dizem os docentes do curso de pedagogia sobre sua docência?”.
Eixo 2: análise de um curso de extensão, semi-presencial, e suas contribuições
para o letramento digital, desenvolvido para a Docência na Educação Infantil e
produzido a partir da abordagem crítico-colaborativa. Os sujeitos foram professores da
educação Infantil das redes pública e privada de Juiz de Fora.
Eixo 3: a análise das concepções de formação que alicerçam a cibercultura, tendo
como sujeitos: pesquisadores (nacionais e internacionais) que são referências nos
estudos sobre a Cibercultura.
Eixo 4: estudos acerca dos Recursos Educacionais Abertos (REA) e sua
aplicação em cursos online para formação docente como possibilidades para a
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didática, docência e aprendizagem. Tal pesquisa incorporou estudos sobre os MOOC
e a Educação Aberta. É relevante expor, neste momento, que tais estudos tomaram
uma grande proporção durante os encontros do GRUPAR, trazendo novas
possibilidades e novos desafios para o grupo que buscou torná-los realidade, se
materializando na criação do POMAR (Percursos Online Múltiplos Abertos e
Rizomáticos). Este ambiente virtual de aprendizagem mobilizou todos os integrantes,
cocriadores do POMAR. Esta tem sido uma experiência vivida intensa e coletivamente;
e é a partir dela que temos analisado-refletido-debatido-sentido-incorporado os
conceitos estudados, pois temos procurado aplicá-los e, criticamente, perseguido
pistas acerca de suas possibilidades.
Para o presente artigo foram focalizados dados e produções afeitos somente ao
eixo 4, como ênfase no POMAR, que é fruto desta investigação.

2. A

EDUCAÇÃO

ABERTA:

NOVAS

POSSIBILIDADES

PARA

UMA

APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL INTEGRADORA?
A educação brasileira tem vivido uma época de desafios, tanto para professores
quanto para alunos, devido a grandes mudanças e transformações na natureza da
relação pedagógica, no papel da educação formal, no acesso e na produção do
conhecimento, enfim, na relação com o (s) saber (es). As mudanças sociais,
alicerçadas pela cultura digital, desfocaram a tradicional centralidade do professor
como detentor do saber e fonte das informações sobre determinado conteúdo escolar.
A cibercultura – que transcende as denominadas ‘novas tecnologias’ para uma
concepção mais ampla de “atividade multiforme de grupos humanos” (LEVY, 1999, p.
28) – coloca os sujeitos como participantes de uma grande rede que forma
comunidades e que faz com que diferentes pessoas, em diferentes lugares,
pertencentes a diferentes culturas, possam se encontrar síncrona ou assincronamente,
transformando as relações. Desta forma, cocriamos sociedades em que não se instiga
apenas o consumo por parte das pessoas, mas se instiga e valoriza a produção do
conhecimento. Estes movimentos se desdobram na visão de um sujeito como
cibercidadão. “Cibercidadania é mais do que ter acesso à conectividade, é mais do
que poder consumir online. É atuar no ciberespaço com perspectiva comunitária e
política” (SILVA, 2010). Tal compreensão de sujeito implica num processo de
transculturalidade, ou seja, um sujeito que hoje se faz e refaz na relação com as
múltiplas culturas, pensamentos, ideias e, portanto, atua num mundo que não se
restringe a um contexto específico, pois este sujeito (contemporâneo, pós-moderno,
cibercultural) habita o mundo por meio das redes sociais híbridas (online e/ou físicas).
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Hoje se multiplicam os cursos e ações formativas voltadas para o trabalhador,
para os profissionais de todas as áreas. O lifelonglearning não é novo e, junto com os
avanços tecnomidiáticos mudou a relação dos sujeitos entre si e com o conhecimento.
Temos, a cada dia, mais e mais oferecimento de cursos online desenvolvidos nos mais
diversos formatos e dispositivos móveis. Mas quem são estes aprendizes, afinal?
Os cursistas são jovens e adultos, de todas as idades, pois as demandas são
diversas em cada área. Além de cursos, temos mudanças significativas no acesso e
disponibilização de conteúdos, informações e conhecimentos. Disso resultam cenários
múltiplos, necessidades plurais, ensinos e propostas variadas. Porém, a aprendizagem
continua sendo singular, ainda que com recursos e possibilidades tão potentes.
A busca de pistas para compreender melhor quem são e como aprendem estes
sujeitos, jovens e adultos, tem levado o grupo a voltar seus estudos para a
aprendizagem do adulto. Tais pesquisas são desenvolvidas pela coordenadora do
grupo desde 2000 e o conceito de aprendizagem experiencial, a partir de Kolb (1984),
tem acompanhado as investigações do GRUPAR.
Segundo Kolb (1984, p.38), “a aprendizagem é o processo pelo qual o
conhecimento é criado pela transformação da experiência”. Ao focalizar a experiência
como principal elemento para a aprendizagem do adulto, este conceito pontua que o
processo de aprendizagem do adulto envolve quatro formas elementares de produção
e acesso ao conhecimento (assimilativo, acomodativo, divergente e convergente), que
se desdobram em quatro estágios de aprendizagem, por ele denominados:
experiência concreta (EA), observação reflexiva (OR), conceituação abstrata (CA) e
experimentação ativa (EA). De acordo com estes estudos, o adulto pode vivenciar
duas fases (especialização e/ou integração) e todos estes processos são dinâmicos e
singulares, ou seja, cada adulto pode vivenciar seu processo de aprendizagem
integrando dois ou mais estágios em momentos distintos de sua vida. Esses estágios
não são sequenciais ou dependentes, sendo que todos aprendem de formas distintas
e os estágios e formas de aprender podem se repetir, se reagrupar, em acordo com
nossas experiências.
Estes estudos foram publicados anteriormente (BRUNO, 2007, 2010, 2012) e
ressaltamos que as ideias deste teórico convergem com os estudos abraçados em
nossas investigações, na medida em que propõe a articulação interdisciplinar de
áreas, ratificando o que Bruno (2002, 2010) chama de plasticidade humana, em suas
múltiplas dimensões: biológica, psicológica, social, educacional, cultural, cerebral,
mental etc.
Ainda, compactuamos com os ensinamentos de Larrosa Bondía (2002) no que
tange à experiência divergente de experimento, em que a primeira se traduz por sua
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singularidade e o segundo pelas generalizações e repetições. Este autor situa, em
aproximação com as ideias apresentadas por Deleuze (2000) que “se a lógica do
experimento produz acordo, consenso ou homogeneidade entre os sujeitos, a lógica
da experiência produz diferença, heterogeneidade e pluralidade” (BONDÍA, 2002, p.
19).
Tais ideias integram os estudos de Kolb, já que compreende a experiência como
transação do sujeito com o mundo, ou como pontuam Larrosa Bondía (2002) e
Deleuze (2000), o que nos acontece, nos atravessa, ou o sentido ou não sentido do
que nos acontece. Em nosso grupo cocriamos espaços de encontros (e desencontros)
praticando mediações partilhadas (BRUNO, 2007) e, desse modo, articulamos
emergências provocando experiências que convergem com a proposta de Educação
Aberta.
Neste cenário, movimentos por uma educação aberta, livre e colaborativa
integram o debate e algumas ações, fruto das nossas experiências, já são
socializadas, viabilizadas por espaços interativos online. Educação Aberta, segundo
Inuzuka e Duarte (2012), é um movimento que visa a tornar a educação “mais aberta e
acessível a todos”. Uma ação recente na história da Educação Aberta foi realizada
pelo MIT (Massachussets Institute of Technology) com o lançamento do Projeto OCW
(Open Course Ware) com a publicação aberta de cinquenta cursos na internet em
2002. O objetivo foi promover conhecimento e educar estudantes. A UNESCO,
interessada em difundir a iniciativa para todos, fez surgir o termo OER (Open
Educational Resouces) - em português denominado de REA (Recursos Educacionais
Abertos) - no mesmo ano, promovendo um fórum educacional.
No Brasil, contamos com a comunidade de recursos educacionais abertos, que
toma por base a definição de REA da UNESCO: “materiais de ensino, aprendizado e
pesquisa, fixados em qualquer suporte ou mídia, que estejam sob domínio público ou
licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam usados ou adaptados por
terceiros”. (INUZUKA; DUARTE, 2012, p. 196)
A Educação Aberta compreende concepções interacionistas de conhecimento e
aprendizagem, e também pode ser associada à concepção humanística de Rogers,
trazendo a abertura em seu sentido amplo. Abertura compreende estar e ser aberto a
ideias, a propostas criativas e inovadoras, a formatos múltiplos, a concepções abertas,
a modalidades articuladoras, a tecnologias diversas, mas principalmente, neste
contexto, a abertura implica em processos inclusivos, de acessibilidade, ubiquidade,
hibridismo, conectividade, mobilidade.
Para que a Educação Aberta aconteça, o uso de recursos educacionais abertos
passa a ser parte desse trajeto, dessa ação/acontecimento. Produzir e socializar,
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colaborativamente, desdobrar, dar-ter acesso, remixar, valorizar as múltiplas
produções de conhecimento existentes e incorporá-las ao consumido e ao produzido é
ser um educador aberto.
Em meio às ideias de abertura, emergem propostas e práticas que buscam
convergir e/ou ressignificar as ações formativas para a aprendizagem. Dentro desse
contexto, surgem os MOOC (Massive Open Online Course) como propostas de
cursos, suportados por tecnologias digitais e em rede, que incluem a proposta de
abertura presente nos REA. A particularidade do MOOC é não limitar o número de
participantes, nem restringir as participações ou exigir pré-requisitos. Trata-se de curso
online com inscrição livre e aberta, que integra redes sociais e recursos online
acessíveis, facilitados por profissionais especializados na área de estudo. Não há
vínculos, como certificação ou atribuição de créditos, nem inclui taxas.
Entretanto, ainda que se apresentem num formato aberto, em convergência com a
Educação Aberta, diversos MOOC utilizam convenções de um curso regular, como o
uso de cronograma pré-definido e tópicos semanais de estudo. O fato é que se as
ações (trans) formativas, convergentes com os propósitos de uma Educação Aberta,
criam possibilidades para que se desenvolvam espaços formativos e de aprendizagem
– flexíveis e plásticos, para além da diversidade de recursos e com movimentos que
levem aos letramentos – hão que se libertar das convenções e das amarras de uma
educação cujos desencadeamentos se revelam em pensamentos e ações que vão de
encontro aos pressupostos de autonomia, a saber: controle, centralização e
diretividade.
Em

contextos

educativos,

concepções

de

aprendizagem

estão

sempre

subjacentes às práticas neles desenvolvidas e a educação aberta contemporânea,
aqui apresentada, tem no conectivismo suas bases para a compreensão dos
processos de aprendizagem e é considerada por diversos pesquisadores como a
essência de um MOOC. O termo conectivismo, cunhado por George Siemens e
Stephen Downes (segundo INUZUKA e DUARTE, 2012), está baseado nas seguintes
premissas:

autonomia,

grau

de

abertura,

conectividade

e

interatividade.

O

conectivismo, conhecimento distribuído, reconhece que o conhecimento na era digital
é produzido em ambientes que sofrem constantes mudanças e envolve a diversidade
das redes, as relações (“nós”) inter e intrapessoais e as fontes de informações e
conhecimentos.
O paradigma do conhecimento distribuído considera que o aprendizado é
complexo e tenta romper com as limitações já estabelecidas no campo das teorias da
aprendizagem para o cenário hodierno, como: o behaviorismo, o cognitivismo e o
construtivismo, ao considerar a diversidade da rede e de suas relações.
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Segundo seus criadores, o termo massivo que compõe a sigla MOOC não se
refere a uma educação de massa, embora este conceito em áreas como a
Comunicação traga claramente tal compreensão - massificação. Porém, no
conectivismo, o aprendizado é pessoal e único e estimula não a interação computadoraluno, mas a interação aluno-aluno e o engajamento em discussões, leituras e
ambientes diversos. Ainda, concebe o aluno como cocriador e modificador de
recursos, que promove estratégias de produção de conhecimento. Portanto, no caso
dos MOOC, a quantidade de participantes de um curso aberto acaba sendo
consequência da falta de restrição do número de participantes, mais do que um
objetivo a ser alcançado.
Ainda que em nossos estudos destaquemos tais concepções, compreendemos
aqui que os MOOC, em congruência a uma Educação Aberta, não deve ser limitado
ou ficar restrito a uma concepção. Portanto, se falamos de uma Educação Aberta,
híbrida, os MOOC não deveriam estar associados em uma única abordagem ou
concepção, mas comportar todas as que apresentem abertura e movimento com as
ideias nele compreendido. Na mesma direção, questionamos, numa educação aberta
e ainda na busca de uma aprendizagem experiencial e integradora, propostas de
cursos para milhares de pessoas e também a ideia de massivo. Tais compreensões
trazem, num processo experiencial, formativo, vivencial, novas urdiduras nos
contextos de estudos e pesquisas do grupo: o POMAR.
3. POMAR: EXPERIÊNCIAS E (SEMPRE) INQUIETAÇÕES
Diante das transformações, sem dúvida, é necessário inventar novidades
inimagináveis, fora do âmbito habitual que ainda molda nossos comportamentos,
nossas mídias, nossos projetos originados na sociedade do espetáculo.
(SERRES, 2013, p.30)

Os encontros do grupo são potências para aprendizagem integradora (BRUNO,
2007) e fomentam experimentos sobre o dito, o lido, o ouvido, o estudado, o debatido.
Nestes estudos e vivências colaborativas, buscamos produzir redes rizomáticas. As
pesquisas nos aproximam de novos conceitos que são problematizados o tempo todo.
Nestes movimentos, intensos, pulsam ideias impregnadas do desejo de fazer, de
inventar novidades, além dos moldes habituais, como aponta Serres (2013). Assim, a
partir das pesquisas (MATTOS, 2015), que envolveram os MOOC (Massive Online
Open Course) e os REA (Recursos Educacionais Abertos), foi desenvolvida a ideia de
POMAR (Percursos online Múltiplos Abertos e Rizomáticos), como ambientes-espaços
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colaborativos, de acesso, produção e socialização de informações e conhecimentos
em rede.
Mattos (2015) sinalizou para os pontos específicos advindos dos MOOC como,
por exemplo, o fato de serem estes cursos online massivos e, se por um lado podem
atender às demandas significativamente numerosas, por outro - em sua maioria - se
constituem como cursos estruturados de modo a reproduzir formatos semelhantes ao
presencial, limitando as potencialidades que a web possui atualmente, principalmente
no que tange à promoção de ações que privilegiem a autonomia, a mediação partilha –
descentralizada, as redes rizomáticas etc. Ainda: os REA, que seriam verdadeiras
potências para os MOOC, são explorados de forma restrita e mais na direção do
consumo do que na produção, o que envolveria também o letramento digital no sentido
crítico freireano.
Um POMAR não se constitui como curso, mas sim como Percursos que visam à
participação ilimitada e ao acesso livre de pessoas que se abrem a uma aprendizagem
colaborativa e autônoma - por meio da interação dos sujeitos, via web (BRUNO, 2016).
Esta proposta de percurso formativo decorre da aplicação, do exercício prático da
compreensão do GRUPAR acerca de espaços/ambientes abertos, produzidos com e
para a potencialização dos recursos educacionais abertos. A ideia de percursos tem o
propósito de que os interessados criem seus próprios e singulares trajetos, caminhos e
trilhas. Não há começo, meio e fim e, do mesmo modo, todo POMAR se faz e refaz
por meio da interatividade dos seus participantes-coprodutores.
Esta proposta surge por meio das potencialidades trazidas pela web no que tange
a espaços formativos online, que para nós, vai além de sua tradução ‘em
linha’, significando 'em conexão', que pode-deve promover redes múltiplas.
Nomeamo-nos como múltiplos, no sentido potente da multiplicidade deleuziana,
que possibilita níveis de intensidade e aprofundamento das temáticas/conteúdos
abordados para/por/com qualquer pessoa que tenha interesse nos temas disponíveis.
São adjetivados ainda como abertos e rizomáticos, convergentes com os
pressupostos da Educação Aberta e com a concepção de REA, pois um POMAR não
é linear, mas implica em diversos trajetos e possibilidades e, portanto, os membros de
um POMAR (participantes e coprodutores) podem acessar tema (s), material (is),
recurso (s) que desejarem, como quiserem, optando por serem exploradores,
produtores e/ou os dois e alimentando e se retroalimentando da própria rede
constituída naquele POMAR. Como produção aberta, o POMAR não emite
certificados, pois funciona com e para a rede de produtores de conhecimento, de
forma descentralizada.
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Por possuir tais adjetivações, o POMAR possibilita a experiência da mediação
partilhada (BRUNO, 2007), ou seja, todos os participantes podem assumir a mediação
a partir das emergências (regências emergentes) advindas da própria rede. De acordo
com tais características, estima-se que as colaborações ocorram de modo a integrar
outras temáticas, propostas pelos usuários, ampliando também as já existentes. Enfim,
o POMAR busca (e se constitui) por processos interativos, por meio de redes
rizomáticas (BRUNO, 2010, 2012). Isso significa que tais percursos são dinâmicos,
flexíveis, plásticos (BRUNO, 2010) e não possuem um padrão, um modelo, pois se
criam na rede, em rede, por pessoas diferentes, que se formam, reformam-se,
transgridem, em constante devir.
O POMAR é, portanto, uma proposta de produção de percursos formativos
autônomos e abertos, não é um modelo, não possui um formato - estima-se que as
pessoas, grupos, instituições etc. criem seus POMAR da forma como desejarem, mas
que sejam/promovam percursos online múltiplos abertos e rizomáticos.
Tencionamos, cotidianamente em nosso grupo de pesquisa, o sentido de
abertura, pois as limitações tecnológicas - especialmente os softwares livres e
espaços free - ainda promovem a centralidade destes processos nas mãos de
administradores, restringindo as participações e produções colaborativas de quem
desejar construir POMAR. No entanto, como está em fase de testagens, criamos um
protótipo no GRUPAR, um POMAR intitulado DoênciaS e que, ainda que esteja em
fase

de

testes,

pode

ser

apreciado

por

meio

do

site

http://gruparufjf.wix.com/pomardocencias. Este espaço é um ambiente em construção
para as pesquisas que temos desenvolvido acerca destes percursos. Ainda não foi
testado para além dos seus colaboradores iniciais que o construíram, e um grupo de
recém pesquisadores irá testá-lo a partir de maio de 2016.
Trata-se de um espaço aberto e, destarte, em construção, pois nunca se fecha.
Foi produzido por equipes formadas por membros do GRUPAR a partir de seus focos
de interesse e estudos. Cada temática proposta (a saber: Docência no Ensino
Superior, Avaliação e Educação, TDIC e Educação e Formação e Subjetividade
Humana) foi socializada e produzidos materiais, bem como espaços abertos para
interação. Os temas podem ou não ser articulados, integrados e também receber
contribuições e propostas de seus participantes. Isso faz com que um POMAR esteja
sempre, por meio dos sujeitos que escolhem dele participar, se alterando, ampliando,
remixando. Como está em fase de teste, sendo construído, nosso próximo passo será
uma primeira exploração do espaço pelos mais recentes integrantes do GRUPAR com
vistas a verificar os aspectos a que nos propomos contemplar, quais sejam: a
abertura, a articulação interdisciplinar e a descentralização dos percursos dos sujeitos.
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Essa primeira exploração poderá nos oferecer indícios dos aspectos que buscamos
contemplar para contínua construção/ reelaboração e aperfeiçoamento.
Ao acessar o link do site intencionamos que as pessoas possam “viajar” pelos
links “provocações”, “livros”, ou ainda saber quem é o GRUPAR, acessem sites
relacionados, proponham outros e entrem em discussões nos fóruns abertos que não
pretendem ter “orientadores de discussão”, mas sim ser espaços livres de trocas
mútuas.
Como pesquisa aberta, estimamos que os interessados possam se assumir como
parceiros na produção, colaboração e crítica do POMAR e, como grupo de pesquisa,
abrimos espaços no POMAR DocênciaS para que tais partilhas se efetivem.
Alguns dados emergentes nos estudos e na interlocução informal com outros
pesquisadores já foram debatidos pelo GRUPAR. Pontos de tensão, tais como:
A. Quando se propõe um Educação Aberta e ambientes abertos, há limites para
a abertura?
Compreendemos que não deve haver. A abertura não pode limitar participantes,
parceiros e por isso não há pre-requisitações. Do mesmo modo, as ideias
convergentes precisam conviver com as divergentes. Assim, num espaço
cocriado como o POMAR DocênciaS, concepções múltiplas possam conviver.
Nenhum material ou tema afeito às DocênciaS pode ser rejeitado pois não há
incompatibilidade de ideologia, de abordagem ou de concepção. Por exemplo:
materiais desenvolvidos a partir de uma abordagem construtivista irá conviver no
mesmo espaço que aqueles que defendem abordagens comportamentalistas, se
assim for o desejo de participantes que se apresentarem como coautores.
B. Se não há um único gestor ou propositor, como se organizariam os materiais?
A ideia é que todos os que atuam num POMAR sejam gestores, mediadores,
participantes, ou seja, assumam os perfis que desejarem e possam alterná-los
de modo autônomo. Nesta direção, a organização ficaria por conta de quem
desenvolve o material e o insere no espaço coletivo e colaborativo. Como a
gestão é democrática, participativa e colaborativa, os demais membros podem
propor design e contribuir com os processos emergentes.
C. Mas um POMAR é um repositório de materiais? Isso já não existe?
Compreendemos que possam existir espaços semelhantes aos POMAR ou
mesmo POMAR que não são assim denominados. Tais espaços assumem
formas diversas em acordo com o que se deseja de um espaço aberto. Portanto,
é possível que para alguns participantes o ambiente seja utilizado como
repositório de materiais ou como espaço para consumo do que ali está
disponibilizado. Mas isso seria um desperdício, já que existem excelentes
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repositórios abertos na Web. A abertura permite que ambientes sejam criados e
utilizados com liberdade.
D. Como criar um POMAR?
É importante compreender que estamos propondo que sejam criados espaços
de percursos formativos abertos. Então, não há modelos, regras. Um ambiente
será diferente do outro, com temas diferentes - que podem se integrar -, com
ideias, públicos, tudo diferente. São espaços em que a autonomia, o respeito, a
colaboração são essenciais. Somente com abertura para que sejam cocriados
um POMAR pode ser criado. Não deverá haver um chefe, um gestor, um dono
deste espaço. Não há professor que professe, mas todos são coautores,
professores, mediadores que partilham conhecimentos, debatem e colaboram.
E. Nestes espaços existem exercícios, atividades a serem desenvolvidas, além
dos materiais disponíveis e recursos de discussão?
Como ambiente aberto, podem ser propostos exercícios, atividades. Porém, não
há obrigatoriedade de que os participantes realizem o que foi proposto por
outros participantes. Não há também avaliações e certificações, portanto, uma
vez desenvolvida uma atividade, o feedback pode ser do propositor ou de
qualquer outra pessoa; e até mesmo não haver feedback.
O POMAR DocênciaS, como dito anteriormente, é um protótipo em fase de
experimentação. Todo e qualquer interessado poderá entrar neste espaço e
participar/interagir/colaborar. Do mesmo modo, estimamos que os interessados
interajam conosco para debater e criticar esta proposta dos POMAR.

4. TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
O GRUPAR - que se constitui, estuda, pesquisa e aprende em rede (s) - assume a
docência, a discência e os processos de aprendizagem como cocriações colaborativas
de informações e conhecimentos, estejam elas onde estiverem, habitando quaisquer
tempos e/ou espaços.
Os Percursos Online Múltiplos Abertos e Rizomáticos (POMAR) são criados a
partir de materiais, produções e recursos disponíveis na Web. A ideia de abertura dos
REA, materializada nos seus princípios (reuso, revisão, remixagem, redistribuição), dá
vida aos POMAR e, por conseguinte, simboliza sua potência. Criar, habitar, recriar o
POMAR significa ousar, ser transgressor e se permitir questionar o sentido da
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aprendizagem ditado pelas instituições e se perceber como corresponsável pela sua
experiência formativa.
Se a docência está sendo redimensionada, ampliada e ressignificada com a
Cultura Digital, há que se debater sobre suas implicações para os processos de ensino
e de aprendizagem e de que forma a docência se apresenta no mundo de hoje - “onde
tudo tem de ser refeito, tudo tem de ser inventado” (SERRES, 2013, p.31) - numa
Educação que se propõe aberta, constituída de pessoas buscando caminhos
interessantes para a aprendizagem em suas diversas instâncias. As experiências
vividas pelos sujeitos em nosso grupo de pesquisa implicam novas configurações para
o cenário conflitante, mas não menos fértil e inquietante, da docência - desafiada,
provocada,

quiçá

inovadora,

(re)

inventada

-

na

realidade

sociocultural

contemporânea. Mais do que desejadas, as parcerias são necessárias. Criar POMAR,
interligá-lo, recriá-lo e reinventá-lo pode ser um exercício muito potente para o
desenvolvimento da autonomia e da colaboração, fomentando assim uma Cultura
Digital.
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Resumo:

Este artigo tem como objetivo apresentar um recorte de uma
pesquisa que investigou a atualização do Programa um
Computador por Aluno (PROUCA) nas escolas da rede
pública estadual de São Paulo, Brasil. Tal Programa é uma
ação de Política Pública do governo Federal e visa à
inserção das tecnologias no ambiente escolar. A pesquisa
envolveu um estudo teórico que permitisse conhecer o
PROUCA, quer seja no âmbito de sua proposta ou a partir de
trabalhos que o tematizam. Tendo clareza do sentido do
PROUCA fomos às escolas entrevistar professores,
gestores/diretores ou estagiário que o vivenciaram. As
entrevistas foram gravadas e transcritas para serem
analisadas. A intenção era compreender o sentido que o
Programa tem para cada um dos sujeitos entrevistados
expondo o modo como ele se atualiza nas escolas. Neste
artigo, trazemos um recorte da análise efetuada na pesquisa
que nos irá permitir dizer dos modos pelos quais se dá a
atualização do PROUCA nas escolas estaduais do Estado de
São Paulo, Brasil na visão dos sujeitos envolvidos nas
escolas que o possuem.

Palavras-chave:

Atualização, Educação Matemática, Políticas
Tecnologias da Informação e Comunicação.

Abstract:

This paper has the objective to present a cutout of a
completed master's thesis that aimed to investigate in public
schools of the state of São Paulo, Brazil, the update of the
“One Computer Per Student Program (PROUCA)”. Such a
program is a public policy which aims to insert technology in
the school environment. The study was conducted by
readings to know the PROUCA, whether under its proposal or
from works with this theme. Having clarity of the direction of
PROUCA we went to schools to interview teachers, managers
/ directors and interns who have experienced the Program.
The interviews were recorded and transcribed for analysis.
The intention was to comprehend the meaning that the
program has for each of the interviewed subjects exposing
the way it is updated in the schools. In this paper, we bring a
cutout of the analysis made in the complete research that will
allow us to tell the update modes of the PROUCA in state
schools of the State of São Paulo, Brazil, in the view of the
involved subjects in the schools that has the Program.

Keywords:

Update,
Mathematics
Teaching,
Public
Communication and Information Technology.
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Policys,
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1. INTRODUÇÃO
Valente (1995), na década de 1990, já afirmava que estávamos adentrando a
Sociedade do Conhecimento onde haveria uma supervalorização do acesso a
informação. Nesse cenário a educação deveria passar por uma transformação uma
vez que o professor não poderia mais ser alguém que apenas transmite informações.
Tal transformação poderia ser favorecida pela inserção do computador. Porém,
segundo Valente (1995) o computador não poderia ser usado apenas para “passar a
informação ao aluno” (p. 41) uma vez que, se assim o fosse, iria manter
“A abordagem pedagógica vigente, informatizando o processo instrucional e,
portanto, conformando a escola com a tradição instrucionista que ela já tem. Por
outro lado, o computador apresenta recursos importantes para auxiliar o
processo de transformação da escola - a criação de ambientes de aprendizagem
que enfatizam a construção do conhecimento e não a instrução”. (VALENTE,
1995, p. 41).

Demo (2009) corrobora a ideia de Valente (1995) acerca do uso do computador
como potencializador da aprendizagem, mas salienta que as tecnologias não são,
necessariamente, garantia da aprendizagem; “podem facilmente servir para aprender
menos ou não aprender. No entanto, guardam enorme potencialidade, se as
soubermos vivificar.” (DEMO, 2009, p. 61). Mas, o que significa “vivificar as
tecnologias”? Essa é uma questão que, por ora, não temos argumentos para
respondê-la, mas que irá nos acompanhar no discurso do texto.
Sabe-se que hoje a inserção das tecnologias em alguns contextos é uma
realidade. No contexto educacional brasileiro, há grandes investimentos visando à
melhoria dos laboratórios de informática, dos equipamentos e da infraestrutura das
escolas públicas com o intuito de inserir a tecnologia no ambiente escolar.
Historicamente vê-se, por exemplo, com Valente (1999), que a inserção dos
computadores na educação percorreu diversos caminhos. No Brasil, as discussões
acerca da tecnologia no cenário educacional surgiram nos anos 70 e, naquela época,
introduzir a informática na educação tinha por objetivo
“ [...] fomentar e estimular a informatização da sociedade brasileira, voltada para
a capacitação científica e tecnológica capaz de promover a autonomia nacional,
baseada em princípios e diretrizes fundamentados na realidade brasileira e
decorrentes das atividades de pesquisas e da consolidação da indústria
nacional.” (MORAES, 1997, p. 19).

Já a década de 1980 foi marcada como um período de adequação dos
professores para uso das tecnologias. Almeida (1987) discute que, naquela época,
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ainda existiam muitas dúvidas sobre a inserção da tecnologia na educação. Os
professores, segundo o autor, nem podiam imaginar o que era possível fazer com o
computador na escola. Entre eles havia os que, contra ou a favor, pouco imaginavam
o que um estudante faria com este objeto de tão moderna tecnologia no ambiente
escolar.
Esse cenário conturbado exigiu, na década de 1990, iniciativas governamentais
com vistas a integração dos computadores na Educação Básica. Algumas dessas
iniciativas deram-se por meio de Programas como, por exemplo, o Programa Nacional
de Informática na Educação (PROINFO), o Educação e Computadores (EDUCOM) e o
Projeto Nacional de Formação de Recursos Humanos em Informática na Educação
(FORMAR). Porém, apesar de tais iniciativas governamentais, Penteado (1997)
apresenta estudos que ressaltam que essas iniciativas para implantação das
tecnologias na educação não acarretaram uma apropriação por parte dos professores
e, consequentemente, as tecnologias continuaram a não fazer parte do cotidiano da
sala de aula.
Desde a década de 1970 até os dias atuais (2016) já lá se vão quase 50 anos e,
no Brasil, ainda há Programas governamentais que visam a inserção das tecnologias
na Educação. Um desses Programas é o Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA). O PROUCA surge, como uma iniciativa do Governo Federal juntamente
com o Ministério da Educação (MEC) objetivando inserir, nas escolas da rede pública
de ensino, o laptop educacional com acesso à internet vendo-o como poderoso aliado
para a melhoria da educação e para a inclusão digital.
Tal Programa se integra de maneira mais efetiva ao PROINFO, uma vez que
preza pela formação dos professores e traz o uso de equipamentos portáteis. Esses
equipamentos podem ser utilizados tanto na escola (laboratório de informática, sala de
aula, pátio, etc) por professores, estudantes e gestores, como fora dela. A intenção é
que os laptop possam ser levados pelos alunos para suas residências abrindo
possibilidades para um trabalho que vise ao processo de inclusão digital de familiares
dos estudantes e da comunidade em geral.
O PROUCA prevê, pois, ações para suprir as carências de condições de uso das
tecnologias nas escolas, inclusive da formação dos professores. Segundo consta na
cartilha do Programa, disponibilizada online, o PROUCA busca “promover a inclusão
digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de
alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de
computadores portáteis”. (Acesso em: http://www.fnde.gov.br/programas/programanacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-um-computador-poraluno-prouca)
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Sendo assim, em nosso estudo, nos voltamos para o PROUCA com a intenção de
investigar a sua atualização nas escolas da rede pública estadual do Estado de São
Paulo. Ou seja, entendendo o Programa como uma ação de política pública que visa à
inserção das tecnologias no ambiente escolar, interessa-nos compreender e explicitar
quais são as ações que efetivamente foram desenvolvidas no âmbito da escola para
que ele possa atingir as suas metas.
Para tanto visitamos 05 (cinco) das 06 (seis) escolas estaduais de São Paulo que
fazem parte do PROUCA, nas cidades de Campo Limpo Paulista (1), Mairiporã (1),
Salesópolis (1) e São Paulo/Capital (2). A visita às escolas foi motivada pela intenção
de conhecer os modos pelos quais o PROUCA é compreendido e vivenciado pelos
integrantes da comunidade escolar. Para os professores e membros da equipe gestora
das escolas que possuem o Programa, como é sua atualização? Como se vai da
potência ao ato, isto é, do Programa (enquanto proposta política) a sua execução? O
que está “atual” (em desenvolvimento) no Programa? Como se deu a formação dos
professores para utilizar o recurso disponibilizado pelo Programa e quais apoios
governamentais as escolas recebem desde a sua implantação? Em que sentido essa
atualização ocorre? Essas questões são relativas à atualização do PROUCA, pois
remetem ao movimento de ação que põe em funcionamento (a operacionalização) o
PROUCA nas escolas. Desse modo, quando questionamos a atualização do
PROUCA, busca-se compreender esse movimento que efetivamente põe o Programa
em funcionamento nas escolas.
Na pesquisa de mestrado essa busca foi orientada pela interrogação “Qual a
atualização do PROUCA nas escolas estaduais do Estado de São Paulo?”. A
pergunta, tal qual é posta, visa expor o modo pelo qual o Programa está sendo
desenvolvido nas escolas destacando como tem influenciado o ensino de Matemática
e como ele é compreendido pelos sujeitos que o vivenciam no cotidiano escolar.
Mas como compreender essa atualização do PROUCA? Sendo a intenção ver a
perspectiva dos sujeitos que, nas escolas, vivenciam essa atualização procuramos
realizar entrevistas semi-estruturadas com os professores. As questões que
orientaram o diálogo trouxe dois aspectos: um que expõe a escola propriamente dita e
o PROUCA e outro que traz a perspectiva do professor ou sua compreensão do
Programa. As entrevistas foram gravadas com a concordância dos entrevistados e,
após a transcrição das falas, tivemos um texto aberto à análise.
Para este artigo não nos é possível trazer a pesquisa realizada e, portanto,
optamos por apresentar o sentido do PROUCA como ação de política pública e o
modo pelo qual os sujeitos entrevistados o compreendem na vivência do Programa.
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2.

UMA

BREVE

CONTEXTUALIZAÇÃO

DAS

POLÍTICAS

PÚBLICAS

EDUCACIONAIS
Atualmente há uma variedade de definições sobre políticas públicas. Se
pensarmos separadamente no significado das palavras Política e Pública temos que
política é uma palavra de origem grega, politikó, que significa a condição de uma
pessoa que é livre para as decisões sobre os rumos da cidade, a pólis. (BUENO,
1996, p. 538). Já a palavra pública é originalmente latina, significa povo. Se, desse
modo, consideramos o termo “Política Pública”, do ponto de vista etimológico, ele se
refere à participação do povo nas decisões do território, da cidade ou da região na
qual convivem.
Esse modo de pensar a “política pública” pode favorecer a compreensão de
questões como: O que são políticas públicas em Educação? Quem é o responsável
pela implantação e pela continuidade das mesmas no âmbito da escola? Qual é o
papel das políticas públicas no cenário educacional brasileiro? Tais questões nos
interpelaram por ocasião da investigação de mestrado e nos levaram ao contexto
histórico no qual tais políticas públicas se impunham. Para o que nos interessa neste
texto, um cenário educacional específico do PROUCA, podemos assumir que ao
falarmos de “política pública” estamos nos referindo às ideias e ações, especialmente
as ações governamentais, que são de responsabilidade do Estado. Nessa perspectiva
concordamos com Azevedo (2003, p. 38) quando o autor afirma que política pública é
“tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e
de suas omissões.” Ou seja, “política pública” não é mais relativa à condição da
pessoa, mas do Estado como órgão que têm objetivos e intenções.
As ações das políticas públicas consideradas no âmbito da inserção das TIC nas
escolas, têm como um dos principais objetivos a inclusão digital. Mas qual o sentido
dessa “inclusão digital”? Bonilla (2010) nos diz que o termo “inserção” é polissêmico e
pode ser interpretado de diferentes modos. Diz que embora se tenha nele uma
característica positiva, incluir algo ou alguém que está excluído, numa dicotomia entre
“dentro” e “fora”, apenas tal característica não dá conta de expor a complexidade do
contexto da inclusão digital. Grosso modo, quando se fala de inclusão digital se pensa
nas ações que possibilitam a infraestrutura e o acesso à informação. Compreender o
sentido da inclusão digital, portanto, requer, segundo Bonilla (2010), ultrapassar os
limites das ações que visam à capacitação humana para o uso das tecnologias, para a
atuação no mercado de trabalho ou mesmo como ferramenta didática para “continuar
ensinando os mesmos conteúdos na escola, espaços onde normalmente é proibido o
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acesso as salas de bate-papo, jogos, comunidades virtuais e a uma outra variedade
de sites” (BONILLA, 2010, p. 42).
Autores como Oliveira (2007) e Buzato (2007) mostram que, embora as questões
sociais e educacionais estejam presentes quando se discutem políticas públicas para
a inclusão digital, o estão de forma equivocada. Isso porque as questões educacionais
se resumem a realização de atividades escolares com o uso de TIC sem que se foque,
ou mesmo se discuta, a “perspectiva da produção de conteúdo, da colaboração, da
autoria e coautoria dos sujeitos no mundo digital, dimensão que efetivamente pode ser
significativa educacionalmente para as comunidades” (BONILLA, 2010, p, 42).
Permanece, ainda, a perspectiva do consumo de informações mais do que sua
produção.
O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados,
no Brasil, avalia as ações do Programa Um Computador por Aluno e afirma que seu
principal objetivo é a disseminação do uso das TIC. Mas o que isso significa? A própria
análise feita esclarece: “a meta é a qualidade do processo de ensino-aprendizagem
sendo o letramento digital decorrência natural da utilização frequente dessas
tecnologias” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 52, cit.in BONILLA, 2010, p. 43).
Bonilla (2010), destaca que nesta fala percebe-se claramente a desarticulação entre
escola e sociedade bem como se pode ver a falta de compreensão do sentido de
ensinar e aprender de modo que se reforça o papel conteudista da escola e a
repetição (ou uso) como modo de aprender. Não se vê a escola como um espaço de
possibilidades em que professores, alunos e comunidade tenham abertura para a
vivência da cultura digital, tornem-se sujeitos ativos e integrantes de propostas
pedagógicas inovadoras que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e a
colaboração. Nota-se que, como afirma a autora, embora os Programas tenham
objetivos amplos para a inclusão digital, as estratégias são limitadas, pois há uma
concepção equivocada de desenvolvimento, de ensino e de aprendizagem. As TIC
ainda são entendidas como ferramenta, como recurso para o ensino e a
aprendizagem. Essa concepção traz consigo um modelo de formação que é
instrumental. A exposição ao uso das TIC faz com que, naturalmente, elas sejam
compreendidas. Ou seja, no cenário em que as TIC sejam assim compreendidas a
formação do professor para atuar com tais “recursos” visa o uso de softwares ou de
aplicativos que tenham como objetivo tornar o ensino mais atraente ao aluno.
Isso nos leva a questionar o próprio sentido da formação do professor uma vez
que discutir o que é significativo educacionalmente quando se fala da inclusão digital
requer um olhar para a ação do professor, sujeito que está com o aluno na sala de
aula com as TIC. Os programas que vão se modificando em termos de decretos e
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abrangência não deixam claro o modo pelo qual a formação do professor se dará. Dão
os meios: cursos para uso de recursos, oferta de conteúdos educacionais através do
Portal do Professor ou do Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem1, etc. No
entanto, tal qual se entende, é essencial discutir o sentido da formação do professor
para que haja uma melhoria no processo de ensino e continuidade das ações de
formação. É necessário conhecer a realidade escolar e saber o que professores,
equipe gestora e até mesmo os alunos pensam sobre as ações que envolvem, no
ambiente escolar, as TIC. Embora o Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE, do
Ministério da Educação e Cultura – MEC, no Brasil, ofereça apoio aos professores
para que eles possam, por meio de cursos, se familiarizar com os recursos das TIC e
conheçam os materiais disponíveis, inclusive em sites como o acima mencionado, isso
não é suficiente para que o professor compreenda o sentido das TIC como
potencializadora da produção de conhecimento.
Candau (2003) afirma que educar em meio as novas necessidades sociais exige
que o docente esteja preparado para atuar nessa sociedade contemporânea
informatizada e, para tanto, é necessária uma formação que o possibilite integrar as
TIC a sua prática pedagógica não como ferramenta ou recurso, mas como modos de
produzir conhecimento, superando o modelo de formação que preserva o mesmo
“sistema educacional /.../ hierárquico, vertical, centralizado de forma exagerada. Uma
velha escola velha, com cara de moderna. Ou, quem sabe, pós-moderna!” (PRETTO,
2002, p. 124, cit.in BONILLA, 2010, p. 49, grifos do autor).
Sabe-se que a educação é um direito do ser humano, defendido pela constituição
brasileira e, consequentemente, é um dever do Estado promover ações de política
pública que assegurem esse direito. Na realidade, esse direito é uma conquista em
termos históricos relativo à cidadania brasileira. Mas, para que possamos entender o
que acontece no campo educacional, foi preciso ir as escolas, conhecer o PROUCA
para entender como esse Programa se dá para as pessoas que o vivenciam, como ele
se atualiza.
3. O QUE “É” O PROUCA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO?
A formação dos professores para atuação com as TIC a infraestrutura física e a
infraestrutura política tem relevância essencial para o êxito de um programa que
1

O site http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ possui dois links – espaço de aula e multimídia – com
sugestões
aos
professores
para
o
trabalho
em
sala
de
aula.
Já
o
site
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ é estruturado por níveis de ensino e traz diferentes objetos de
aprendizagem de acesso livre. Acesso em 15 de março de 2016.
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pretende a inclusão digital. No que diz respeito a formação de professores nossos
depoentes, membros das escolas que visitamos, afirmam não se sentirem preparados
para utilizar os laptops educacionais. Essa falta de preparo não está associada apenas
a competência do professor relativamente ao uso dos recursos tecnológicos, diz
também da metodologia a ser utilizada, da postura em sala de aula, das estratégias
que devem ser seguidas. Os professores ouvidos afirmam que, embora o PROUCA,
tenha oferecido cursos de formação, ela não foi contínua e nem eficaz. Há época das
entrevistas já havia escolas que não possuíam mais nenhum professor participante da
formação realizada no início da implantação do PROUCA.
Além disso os depoentes dizem que, apesar da parceria com duas universidades
renomadas do Estado de São Paulo - (USP e PUC) - para a formação dos
professores, houve uma insatisfação geral com o tipo de formação oferecida. Tal
insatisfação foi decorrente da discrepância entre a formação dada e a realidade vivida
nas escolas. Ou seja, os formadores não tinham preocupação com a prática do
professor e não se dispunham a discutir aspectos didáticos e metodológicos. O curso
oferecido era instrumental, visava ao uso dos recursos tecnológicos e se distanciava
da realidade vivida pelos professores nas escolas. Um dos sujeitos ouvidos em nossa
pesquisa declara: [...] queria que eu trabalhasse na plataforma Linux e me dava
treinamento no Windows ou Eles não se deram o luxo de mudar o conteúdo de um
ano pro outro, a mesma folha, o mesmo erro de ortografia... (Depoente 1).
Declarações como essas nos fez pensar acerca do sentido de formação. Embora
ela devesse, conforme Nóvoa (2005) afirma, ser uma formação em serviço ou na
ação, pois tinha como base a realidade da sala de aula e visava a implantação de um
Programa, não houve por parte dos formadores uma preocupação de integrar a teoria
e a prática. Não houve preocupação em discutir a postura do professor diante de uma
aula em que, por exemplo, um software fosse utilizado.
Os professores declaram que os encontros de formação foram preparados
previamente sem que fosse considerado o público com o qual se estava lidando. Os
conhecimentos prévios não foram objeto de interesse dos formadores e a prévia
programação que orientou a prática formativa levou ao descontentamento. Iniciou-se a
formação com os conhecimentos básicos de uso da informática independente do
conhecimento adquirido pelos professores. Além disso, havia uma turma muito
heterogênea em termos de conhecimentos e mesmo de expectativa. Enquanto uns
queriam discutir o sentido do uso do computador na sala de aula, outros queriam
tarefas que pudessem desenvolver com seus alunos. Havia uma discrepância no
grupo mesmo em termos de concepções. Os depoentes 2 e 3, declaram que a
divergência de concepções era revelada na intenção ou no motivo que os fazia ir ao
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curso de formação. Enquanto ums desejavam aplicar [...] em sala de aula o que
aprendia no curso de formação. (Depoente 2) outros procuravam aprender [...] o
básico, eles aprenderam, por exemplo, a usar um e-mail. (Depoente 3)
Depoimentos dessa natureza nos fez pensar na atualização do PROUCA, questão
que nos motivou à pesquisa. Entende-se, do ponto de vista da formação dos
professores, que as ações visam uma atualização em termos de “iniciação a
informática” o que não permite dar forma a profissão do professor, uma vez que não
lhes irá possibilitar ensinar com a tecnologia. Logo, há uma série de atos equivocados
e desconexos que não levam propriamente a atualização desejada: formar o professor
para a inclusão digital. O modo pelo qual a formação foi conduzida não leva
propriamente a uma mudança de postura ou a uma reflexão acerca do trabalho com
tecnologias em sala de aula.
Embora as tarefa propostas como “modelos” deem ao professor uma sensação de
ter condições de fazer uso das tecnologias para ensinar, elas esgotam e o professor
não se vê em condições de criar novas situações que sejam relevantes por fazerem
uso das tecnologias. Ao terem “recursos prontos” os professores abdicam do ato da
criação, e isso significa abrir mão do próprio processo de formação, pois o curso passa
a ser focado na transmissão do conteúdo. Nossa interpretação do que nos
depoimentos foi dito, nos permite dizer que o uso das TIC não foi compreendido pelos
professores que atuam nas escolas do PROUCA (por nós entrevistados). Para superar
as dificuldades enfrentadas ou os desafios postos no ensino com as tecnologias é
preciso uma abertura para a criação, para a análise crítica e, sobretudo, para a
produção do conhecimento com as TIC.
A mudança de postura não ocorreu e isso revela-se pelos próprios depoimentos
que mostram que os professores entrevistados não se sentem responsáveis por nada
que diga respeito a atualização do PROUCA. Ao contrário, eles se sentem vítimas. O
fato

de

os

computadores

estarem

nas

escolas

sem

uso,

sucateados

é

responsabilidade do governo. Esse posicionamento, ao mesmo tempo em que indaga
a necessidade de melhoria por parte “dos outros” (e concordamos que há essa
necessidade), esquece (ou se esquiva) da própria ação docente que pode ser tornar
um obstáculo para a atualização de qualquer política pública em educação. Para que
uma política pública seja implantada de maneira efetiva é importante que os sujeitos
que participam das comunidades as quais ela se destina, se vejam como
coparticipantes, corresponsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso das ações.
Alguns professores entrevistados, embora afirmem entender que a ideia do
Programa é boa, declaram haver necessidade de uma continuidade, de uma vivência
da realidade das escolas estaduais as quais o PROUCA está inserido e apoio contínuo
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para a compreensão da mudança do cenário educacional. Os discursos, diversas
vezes, iam mais em direção de um desabafo do que de uma opinião, pois os
professores acreditam que o computador por si só não faz “mágica” e, após a
implantação

do

Programa

nas

escolas,

restou

uma

carga

excessiva

de

responsabilidade à própria escola que se sentiu desamparada, sem apoio e,
consequentemente, sem forças para seguir um caminho que havia sido traçado a sua
revelia.
Os professores se sentem incapacitados por terem que se adequar ao Programa,
preparar aulas que envolvem o uso das tecnologias sem nenhum apoio e competência
para isso. Sabe-se que o PROUCA teve, além do projeto que aqui descrevemos,
alguns projetos-piloto como parâmetro ou subsídio para a sua implantação, sem falar
do sucesso desse mesmo Programa em outros países. Assim, essa falta de
acompanhamento e implantação desordenada que ouvimos dos professores é o que
acarreta as divergências de opiniões e mesmo de condições de funcionamento (ou
continuidade) do Programa: enquanto algumas escolas não tinham internet até a data
da entrevista e nenhum professor participante do curso de formação, outras recebem
comunicados sobre a chegada de novos laptops mesmo que não saibam o que
deverão fazer com eles.
Certeza há uma: foi um enorme investimento (especialmente financeiro) para que
esses laptops de 100 dólares chegasse as escolas, para que houvesse formação de
todos os professores em exercício nas escolas contempladas, para a melhoria da
infraestrutura nas escolas; embora nada esteja previsto relativamente à continuidade
desse Programa. Além disso, pode-se afirmar que, hoje, não há qualquer
acompanhamento do Programa. Há uma demora excessiva para a assistência técnica,
caso alguma escola a solicite. Há, então, uma atualização que é desordenada, que
visa implantar uma Política Pública que, pelo histórico (projeto piloto, experiência
anteriores bem sucedida), deveria ter grande sucesso. Há uma atualização caótica em
que as ações, desde a formação dos professores até a prática em sala de aula, foram
planejadas sem o envolvimento da comunidade escolar e sem a preocupação com o
sentido que o uso das tecnologias tem para a produção do conhecimento. Isso é o que
a pesquisa desenvolvida vai revelando, deixando a sensação de que, em termos de
inclusão digital, o Programa está longe de ter a atualização desejada.
4. BREVES CONSIDERAÇÕES
Dizer do avanço e da inserção da tecnologia na educação não significa falar que
as TIC sejam sinônimo de substituição do professor ou que o professor seja um mero
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transmissor de conhecimento, mas, antes, visa dizer da importância que elas têm para
o ensino e a aprendizagem. Porém, compreender tal importância implica compreender
os modos pelos quais as TIC possibilitam a interação entre alunos, entre alunos e
professores, entre professores, abrindo possibilidades distintas daquelas que há num
ambiente em que as TIC não estejam presentes. Ou seja, é preciso compreender o
sentido do ambiente informatizado, sua alteração e os benefícios (e mesmo os
entraves) que sua inserção traz.
As leituras empreendidas para a pesquisa que desenvolvemos e a análise dos
depoimentos dos sujeitos nos levam a interpretar que o processo de formação de
professores e a infraestrutura, tanto física quanto política, para atuar com o PROUCA
exige atenção. Tal qual entendemos é preciso estabelecer uma relação de parceria
que permita atividades colaborativas ou em cooperação. É preciso que haja uma
compreensão do sentido de “estar junto com as tecnologias e com o outro” para que
as ações que envolvem as TIC sejam compreendidas. Porém, para que isso ocorra é
necessário que haja uma mudança no modo de ver as tecnologias no ambiente
escolar. Isso, porém, exige uma transformação no processo de formação docente de
modo que se dê, ao professor, oportunidade de pensar a sua função. A formação do
PROUCA não permitiu isso. Os professores não puderam atuar coletivamente, não
tiveram oportunidade de discutir as possibilidades do trabalho docente com as
tecnologias. Embora fosse uma formação para atuação com as tecnologias, elas não
foram usadas como potencializadora dessa formação, seja em termos de busca de
informações, seja em termos de cooperação entre os sujeitos.
Entendemos que o tema é complexo e que quando se discute tecnologias,
especialmente as informáticas ou mais atualmente a digitais, nada está posto. As TIC
estão num contínuo processo de mudanças e inovações que sempre deve ser
considerado. Fomos, num espaço muito curto de tempo, cerca de 3 décadas, do
discurso das “novas” tecnologias para as tecnologias digitais (ou Web 4.0). Mas, como
isso repercute em sala de aula? O tempo das discussões teóricas parece não ter a
mesma métrica do desenvolvimento prático. Entre o que se discute na academia e o
que chega ao professor (chegando compreensivamente), há uma distância
imensurável. Quando discutimos a inserção das tecnologias na maior rede de ensino
público do Brasil, a rede pública estadual do Estado de São Paulo, o assunto é ainda
mais complexo. As discussões acerca da inserção das tecnologias em sala de aula é
permeada por problemas de natureza diversa, obstáculos e desafios a serem
superados, A escola, por não se sentir amparada por uma política educacional clara,
com uma formação continuada de professores que os envolva nas discussões, que
olhe para a realidade vivida; por não ter infraestrutura física adequada, equipamentos
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com constante manutenção que os permitam ser funcionais, se mantém no seu
trabalho diário, uniforme e desgastado. A escola, por não acreditar em políticas
públicas inovadoras que desconsideram a sua história, a sua competência profissional,
seus anseios e problemas se mantém no que sabe fazer melhor: oferecer aulas
tradicionais que possam ser transmissoras de informação.
Nossa intenção ao discutir o contexto das políticas públicas que visam a inclusão
das tecnologias em sala de aula, como o PROUCA, não é fazer análise de um
Programa específico, mas toma-lo como representante de uma política pública forte,
de grande porte e com intenções abrangentes para olhá-la no seio da sala de aula, na
perspectiva do professor. Vimos que, mesmo com toda elaboração que uma política
pública como o PROUCA teve, ainda requer grande orientação no que diz respeito às
mudanças que estão relacionadas a implantação das políticas educacionais. Mostrase extremamente significativo a formação contínua dos professores. Não uma
formação que venha de fora para dentro da escola. Uma formação que envolva a
escola, que veja o professor inserido num contexto maior que é a realidade escolar,
que traga a comunidade: alunos, funcionários, pais, gestores, numa equipe que com
ele está junto. Não é trivial um modelo de formação que não veja as TIC como um
recurso para o qual se precise instrumentalizar o professor. Porém, a realidade vivida
mostra que, enquanto não se considerar a competência do professor para estar junto
ao planejamento das ações que o pretende formar, o desperdício de dinheiro público
será enorme. Se entendermos que o professor ainda ensina, conforme salienta Bicudo
(2005), o conteúdo que conhece e que julga importante que o seu aluno venha a
conhecer, ele somente verá as TIC como possibilidades de ensinar e aprender
matemática quando estas lhe fizerem sentido a ponto de ele ser capaz de enxergar o
que é importante ao aluno conhecer com as TIC. Assim, se retomarmos a questão
acerca da atualização do PROUCA nas escolas de São Paulo, repetimos: ela é
desordenada, caótica e equivocada por não colocar o professor no centro das
discussões, por não lhes fazer perceber o sentido que o ensino e a aprendizagem têm
com a inserção das TIC.
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Resumo:

O papel da tecnologia em ambientes educacionais, em
especial na sala de aula, vem sendo problematizado por
estudiosos do processo de ensino aprendizagem escolar
desde a segunda metade do século passado. De um modo
geral, as metodologias educacionais contemporâneas têm
concedido
à
tecnologia
um
papel
significativo,
particularmente no que diz respeito à utilização de meios
digitais, como a Plataforma norte-americana Khan Academy,
considerada uma inovação educacional a partir da primeira
década do século XXI. O presente artigo apresenta os
resultados de uma investigação desenvolvida no ano de 2015
sobre o uso da Plataforma Khan Academy em uma escola
pública brasileira, localizada no município de Rolândia, no
estado do Paraná. Além dos dados coletados em campo, por
meio de pequisa bibliográfica e documental foi realizado um
levantamento da legislação e das políticas públicas
brasileiras que, desde a última década, regulam, facilitam e
fomentam – em nível nacional e municipal – a utilização da
tecnologia
em
ambientes
escolares.
Pelas
análises
empreendidas, verifica-se que características específicas da
escola investigada, assim como de seu corpo gestor e
docente, fazem com que a utilização da Plataforma Khan
Academy, na percepção das entrevistadas, resulte em um
incremento no ensino aprendizagem da matemática, mas
também em perda de autonomia em relação ao seu processo
de ensino aprendizagem.

Palavras-chave:

Educação, tecnologia, plataforma Khan Academy.

Abstract:

The role of technology in educational environments,
especially in the classroom, has been problematize by
scholars of the school teaching and learning process since
the second half of the last century. In general, contemporary
educational methods have given technology a significant role,
particularly with regard to the use of digital media, such as
the North American platform Khan Academy, considered an
educational innovation from the first decade of this century.
This article presents the results of a research conducted in
2015 on the use of Khan Academy Platform in a Brazilian
public school located in the city of Rolândia in the state of
Paraná. In addition to the data collected in the field, through
bibliographical and documentary research, a survey was
conducted of legislation and Brazilian public policies that
regulate, facilitate and promote - at the national and
municipal level - the use of technology in school
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environments in the last decade. For the current analysis, it
appears that specific characteristics of the investigated
school, as well as their manager and faculty, make the use of
the Platform Khan Academy, in the perception of the
interviewees, result in an increase in the teaching and
learning of mathematics, but also in loss of autonomy regards
their teaching and learning process.
Keywords:

Education, technology, Khan Academy platform.

1. INTRODUÇÃO
Do início do século XIX ao início do século XXI, o processo de ensino
aprendizagem centrado na figura do professor tem sido um objeto de estudo
recorrente na história da educação ocidental. Percebe-se o desencadeamento de um
processo de renovação pedagógica e didática a partir das primeiras décadas do
século XX, quando a centralidade do professor é alterada para o aluno, com o
movimento da Escola Nova, que teve origem na Europa e se difundiu rapidamente
pelo continente americano. Este movimento trouxe como objetivo a adoção de uma
atitude crítica e dinâmica, de investigação e reflexão constantes (Coutinho; Padilha,
2011).
Mas, da segunda metade do século XX em diante, a tecnologia é inserida como
um novo elemento na paisagem pedagógica, com a Escola Tecnicista, que busca
preparar o indivíduo para o trabalho e traz o recurso tecnológico para o centro do
processo (Libâneo, 1986). Gadotti (2006) aponta, no entanto, que a educação
permanece com forte base tradicional, pois mesmo com a mudança de foco, o
processo de ensino aprendizagem permanece pautado no entendimento do professor
como detentor do conhecimento e do aluno como receptor.
Embora com diversas tecnologias implementadas nas escolas, foi a partir da
primeira década deste século que lousas interativas, tablets e plataformas – como a
Khan Academy – passaram a fazer parte deste cenário.
No caso brasileiro, desde 2013, a plataforma vem sendo utilizada em escolas
públicas por meio de um projeto piloto desenvolvido pela Fundação Lemann e
prefeituras. No Paraná, a experiência vem acontecendo nas escolas da Rede
Municipal de Rolândia, incluindo a escola objeto deste estudo de caso, doravante
denominada Escola M. Mas, como esta escola se apropria da plataforma norteamericana em seu processo de ensino aprendizagem? E como a sua equipe gestora e
docente percebe a sua utilização no ensino da matemática no 4º e 5º ano do ensino
fundamental?
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Estas questões são novas e precisam ser investigadas, problematizadas e
compreendidas, uma vez que parecem enunciar um uso diferenciado da tecnologia,
convencionalmente vista como um recurso ao aprimoramento do aprendizado do aluno
em ambiente escolar. A pesquisa apresentou, como objetivo geral, analisar a utilização
da Plataforma norte-americana Khan Academy no processo de ensino aprendizagem
da Escola M., de Rolândia, no Estado do Paraná, a partir da percepção da equipe
escolar envolvida neste Projeto Piloto no Brasil.
O estudo de caso foi realizado a partir dos dados coletados em pesquisa de
campo, por meio de observações de aulas ministradas na Escola M., onde a Khan
Academy era utilizada como recurso, e aplicação de entrevistas às gestoras
administrativa e pedagógica e três professoras. O desenvolvimento em campo deu-se
entre 18 e 22 de maio de 2015 com aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Positivo (CAE 31196914.8.0000.0093). O material obtido foi analisado
qualitativamente no sentido de capturar o dinamismo interno das situações ali
desenvolvidas.
Em função dos limites deste artigo, o foco se dará na apresentação dos dados de
campo, ainda que o trabalho completo tenha envolvido discussão teórica sobre a
inserção das tecnologias no ambiente escolar.
2. TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO: APROPRIAÇÃO INSTITUCIONAL PELAS
ESCOLAS BRASILEIRAS
A organização e o funcionamento do sistema educacional brasileiro, seus
princípios, finalidades, responsabilidades e atendimentos são definidos pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei número 9.394 (1996). Sobre a
tecnologia, a lei não apresenta incentivo ou proposta direta de utilização, reservando a
permissão a inovações em seu Título VIII, Disposições Gerais, Art. 81.
Originário da LDB 9.394/96, o Plano Nacional da Educação (PNE) de 2014
apresenta 20 metas específicas atreladas a estratégias próprias. Se o PNE anterior
(2001) explicitava a utilização da tecnologia em um único momento, o atual a
referencia em 12 diferentes estratégias, alocadas em sete de suas metas. Nestas
estratégias, percebeu-se que a tecnologia aparece relacionada, majoritariamente, à
acessibilidade, à ampliação e à inovação em educação. Ainda, observa-se uma
intenção de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, certificar
e divulgar tecnologias educacionais e promover acesso e capacitação de sua
utilização. Para a realização destas e outras estratégias do PNE, estabelecem-se
ações e programas específicos.
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O Programa Nacional de Tecnologia Educacional, Lei nº 13.005 (2014), é um
destes programas, e visa promover o uso pedagógico das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC) na educação básica da rede pública brasileira. Entre seus
objetivos, encontra-se a promoção do uso pedagógico das TIC, o fomento da melhoria
do processo de ensino aprendizagem através da tecnologia, a capacitação de agentes
educacionais, a promoção de inclusão digital, a produção nacional de conteúdos
digitais educacionais e a preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho
através do uso das TIC.
O ProInfo é realizado com a colaboração entre União, Estados e Municípios, por
meio de adesão. Entre as ações desenvolvidas pelo ProInfo, encontram-se projetos de
distribuição de computadores portáteis aos alunos do ensino fundamental e
professores de ensino médio da rede pública (com conteúdos de Física, Química,
Matemática e Biologia da Plataforma Khan Academy inclusos), atendimento de
internet banda larga, ambientes de aprendizagem para educadores, entre outros.
Considerando que existem programas do governo federal assumindo esta
articulação como central para aprimorar os processos de ensino aprendizagem
escolar, como se desenvolve a implementação de tecnologias – como a Plataforma
Khan Academy – nas escolas públicas do Brasil?
3. KHAN ACADEMY NA ESCOLA: APROPRIAÇÃO DA PLATAFORMA NORTEAMERICANA PELA ESCOLA M. DE ROLÂNDIA – PARANÁ
A Khan Academy, fundada por Salman Khan em 2008, é “uma organização sem
fins lucrativos que fornece materiais e recursos online e gratuitos para dar apoio à
educação personalizada de educandos de todas as idades” (Khan Academy, 2015).
Possui usuários em todo o mundo, sendo 70% deles nos Estados Unidos da América,
onde foi fundada. Seu conteúdo já foi traduzido para 36 línguas e a plataforma possui
versões em Espanhol, Francês e Português do Brasil.
Consiste em uma plataforma online, acessada através da internet no website
www.khanacademy.org, com videoaulas, exercícios práticos e instrumentos de
acompanhamento. Apresenta uma conexão entre os exercícios disponíveis com
determinadas habilidades, fazendo com que seja possível acompanhar as interações
por meio de um painel indicador e que, a partir de seu sistema adaptativo, a própria
plataforma indique ao educando os exercícios que deve realizar para dominá-las.
Baseia-se em três princípios: aprendizado com base em domínio, personalização
do aprendizado e aprendizado interativo e exploratório. O aprendizado com domínio,
ou mastery learning, é uma metodologia fundada na teoria de Benjamin Bloom (1913867

1999), criador da taxonomia dos objetivos educacionais (apud Khan, 2013) e, na
plataforma, indica que o estudante deve ser direcionado ao aprendizado mais
avançado somente após apresentar domínio da habilidade anterior. Também na
Plataforma, a inteligência artificial, a partir dos erros e acertos identificados nos
exercícios realizados pelo usuário, indica exercícios e vídeos a serem revistos até que
o domínio da habilidade seja confirmado.
O princípio de personalização do aprendizado é oferecido com base no Personal
System of Instruction (PSI), ou Sistema Pessoal de Instrução de Fred Simmons Keller
(1899- 1996), um método de estudo individual, cujas características são consideradas
como elementos chave da filosofia de aprendizado da plataforma (Khan, 2013). São
elas: ritmo próprio, através da possibilidade de o estudante ver e rever vídeos e
realizar exercícios em seu próprio tempo; domínio do conteúdo, ao apresentar o nível
do educando em relação a cada habilidade, mesmo permitindo que ele inicie o
próximo

conteúdo;

avaliações

frequentes,

com

retorno

imediato,

que

são

disponibilizados por meio de relatórios de acompanhamento atualizados em tempo
real; e existência de suporte para o aluno, que pode ser realizado por seus
professores ou pares, e por voluntários que podem ou não ter relação com o usuário.

3.1

As

tecnologias

educacionais

na

legislação

municipal

de

Rolândia e no Projeto Político Pedagógico da Escola M.
O convênio entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Rolândia, a
Escola M. e a Fundação Lemann – responsável pela implementação do programa
piloto e pela tradução em versão portuguesa dos conteúdos no Brasil – embasa-se na
Lei nº 3.411/10 (Rolândia, 2010), no Plano Municipal de Educação (PME, 2015) e, no
caso da escola investigada, em seu Projeto Político Pedagógico (2014).
A Lei municipal nº 3.211/10 de Rolândia permite a celebração de convênios e
parcerias público-privadas para escolas de educação integral, como a Escola M. O
PME, Lei nº 3715 de 8 de junho de 2015, incentiva o desenvolvimento de tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras (Rolândia, 2015) em suas estratégias
de alcance das metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O
IDEB é uma ferramenta para acompanhamento da qualidade da educação brasileira, a
partir de metas bienais, cujo cálculo tem base no fluxo escolar e avaliações de
desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, criada em 2007
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola M. apresenta estímulo à utilização
da tecnologia para fins pedagógicos no ensino da Matemática do 1º ao 5º. Verifica-se
a indicação explícita da Plataforma Khan Academy em quatro momentos distintos:
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histórico de cursos para formação continuada dos professores, proposição de ações,
metas para a gestão pedagógica e Projeto Khan Academy. Este último abrange a
disciplina de matemática e as turmas de 4º e 5º ano, tendo como justificativa auxiliar o
desenvolvimento cognitivo e a autonomia do aluno; e como objetivos: desenvolver o
raciocínio lógico cognitivo, permitir o manuseio da ferramenta e trabalhar de acordo
com o nível de conhecimento de cada educando. A metodologia prevê aulas
semanais, com planejamento do professor responsável pela turma, levando-se em
consideração resultados individuais dos estudantes, propondo avaliação diária
baseada em relatórios de desempenho gerados pela plataforma.
A formação inicial para utilização da ferramenta consta no histórico do PPP, tendo
sido realizada em 14 e 15 de abril de 2013. Na proposição de ações, encontra-se a
realização do projeto mencionado anteriormente; e na meta para a gestão, observa-se
a expansão do projeto para as turmas do 3º ano.
3.2

Pesquisa de Campo na Escola M.

3.2.1 Caracterização do contexto a partir da fala das entrevistadas
Para compreender como a escola se apropria da plataforma e como se
desenvolve o processo de ensino aprendizagem fez-se necessário compreender o
contexto de criação da escola e da implementação do Projeto Khan Academy,
tomando como base a fala de suas gestoras. A Escola M. foi construída e iniciou suas
atividades no ano de 2009, ofertando o ensino regular, do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental, a partir da demanda de vagas na comunidade, tendo, a partir de 2010,
iniciado oferta de ensino integral.
Na fala da gestora pedagógica e de duas professoras entrevistadas, observou-se
que, desde o seu primeiro ano de operação, a escola vem realizando alterações
metodológicas na busca pela qualidade, como mudança de tempo de permanência
das crianças na escola, e adoção de diferentes tipos de organização.
Como público inicial, foram atendidos estudantes direcionados por outras sete
escolas do município, com anuência dos pais. De acordo com a gestora pedagógica e
uma das professoras entrevistadas, este processo fez com que, neste primeiro
momento, a Escola M. recebesse as crianças que “ninguém mais queria”. Com isso, a
escola iniciou com apresentação de muitas questões de indisciplina.
Além disso, a comunidade de professores do município rejeitava a escola,
provocando dificuldade em garantir os profissionais necessários para atuação e bom
funcionamento.

Apontou-se,

também,

um

contingente

de

estudantes

com

necessidades de atendimento especial sem os laudos necessários para garantia do
atendimento. Conforme o depoimento das professoras entrevistadas, esta visão da
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comunidade escolar mudou a partir da obtenção dos laudos, de uma gestão aberta a
reelaborações e reorganizações, e a uma “equipe unida”.
Do desenvolvimento metodológico inicial até o formato atual, a Escola M. passou
a ser referência no município. Esta mudança fica evidente na fala de uma das
professoras entrevistadas: “Quem fez o concurso e foi chamado este ano [2015], não
bastava só querer vir para a escola, tinha que ficar em primeiro lugar para poder
escolher a vaga. Antes sobrava vaga nessa escola”.
No ano de 2015, a escola possuía um total de 310 estudantes, distribuídos em 11
turmas, entre pré-escola e 5º. ano do Ensino Fundamental, sendo o atendimento do
Projeto Khan Academy destinado somente aos alunos de 4º ano (duas turmas,
totalizando 60 estudantes) e 5º. ano (duas turmas, totalizando 60 estudantes). O
número de funcionários geral era de 57, sendo 03 gestoras (01 diretora e 02
coordenadoras pedagógicas), 35 professores, 08 zeladores e 11 educadoras
(estagiárias). Das cinco entrevistadas (diretora, coordenadora pedagógica e três
professoras), todas possuem pelo menos uma pós-graduação, sendo que três
possuem diploma de Licenciatura em Pedagogia e outras duas em Magistério e
Licenciatura em Letras (Português e Espanhol).
O IDEB apresentado pela escola em sua primeira verificação foi de 5,0, em 2011;
e na segunda avaliação, de 2013, de 5,4, ultrapassando a meta proposta que era de
5,3 (INEP, 2016). Os resultados do IDEB 2015 ainda não foram divulgados, sendo a
meta projetada de 5,6 e a expectativa das entrevistadas é de que o índice fique acima
desta proposta.

3.2.2 A implantação do Projeto Khan Academy
A implantação do Projeto Khan Academy no município brasileiro de Rolândia
perpassa a Escola M., uma vez que foi estabelecido para toda a Rede Municipal de
Ensino. As entrevistadas apontam que a iniciativa partiu do ex-prefeito que, ao
conhecer a Plataforma durante seu mandato (2009-2012), estabeleceu contato com a
Fundação Lemann e oficializou o convênio para toda a Rede. O convênio prevê a
implantação do projeto piloto pela Fundação, que se responsabilizou pela formação
inicial ocorrida em 2013, formações com ocorrência bimestral, acompanhamento
semanal via relatórios e disponibilização de um formador regional para contato quando
necessário. Em contrapartida, a SME deve instalar e manter a rede de internet e os
equipamentos necessários para a utilização da plataforma. Na fala das cinco
entrevistadas ficou clara esta separação da SME, como responsável pela estrutura, e
da Fundação Lemann como responsável pela parte pedagógica.
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Sobre as formações realizadas pela Fundação, a gestora pedagógica indicou
terem foco na capacitação para utilização da ferramenta, relegando-se os aspectos
teóricos de embasamento. Este fato foi evidenciado na resposta à questão: “A
Plataforma Khan Academy está fundamentada em alguma teoria pedagógica? Qual?”.
Todas as professoras entrevistadas admitiram não ter conhecimento. De qualquer
forma, as entrevistadas apontaram a existência de uma disponibilidade constante,
tanto da secretaria quanto da fundação, para suporte aos usuários.
Das doze escolas do município de Rolândia, apenas uma não utiliza a plataforma
devido à indisponibilidade de conexão de internet, segundo a gestora pedagógica da
Escola M.
Em relação à necessidade de adaptações pela escola para utilização da
ferramenta, as cinco entrevistadas apontaram com ênfase a questão estrutural, seja
mencionando melhoria na internet ou compra de computadores. As três professoras
incluíram, ainda, a capacitação do corpo docente e uma delas apontou também a
reorganização do tempo de utilização do laboratório pelos alunos da escola, uma vez
que a fundação acompanha o uso da plataforma, que deve ser realizado pelo menos
uma vez por semana, idealmente por duas horas. Assim, os estudantes do projeto têm
seu período no laboratório de informática dedicado integralmente à utilização da
plataforma, a fim de cumprir às demandas da fundação.
Esta utilização é acompanhada de perto pela fundação, encaminhando relatórios
à SME que, por sua vez, os encaminha para as escolas. A escola deve, então,
verificar o porquê do não cumprimento da métrica, trabalho que é realizado pela
gestora pedagógica. A escola utiliza a estratégia de dividir as turmas no laboratório de
segunda-feira à quinta-feira e, caso o aluno não possa participar neste período, ele é
chamado na sexta-feira para a “repescagem”. Sobre a adequação da plataforma ao
PPP da escola, as respostas das entrevistadas apresentam uma visão focada no
conteúdo disponibilizado e na realização do projeto como um todo.

3.2.3 Observações

do

processo

de

ensino

aprendizagem

com

a

Plataforma Khan Academy
Para analisar a utilização da plataforma no processo de ensino aprendizagem da
Escola M., além das entrevistas com a gestora, a coordenadora e as três professoras
da escola, também foi adotada a técnica de observação. E, por meio de ambas,
destacou-se a utilização do ensino híbrido, caracterizado pelas professoras como a
divisão da turma em um ou mais grupos para aplicação paralela (com revezamento)
de diferentes métodos em uma única aula. A seguir, são apresentados os relatos
resumidos das observações.
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Na primeira aula observada, a professora dividiu a turma em dois grupos. Um
grupo realizou a construção de jogo de tabuada no refeitório da escola, enquanto o
outro fez atividades recomendadas pela Plataforma no laboratório, com revezamento
após uma hora. A professora observava os dois grupos, alternando sua presença nos
espaços, e contava com a assistência da gestora pedagógica no laboratório. A divisão
da turma teve como critério as habilidades matemáticas, sendo que quando o grupo
com maior dificuldade estava praticando no computador, a professora esteve mais
tempo junto aos alunos, demonstrando sua intenção em fala à autora.
Durante a aula, a professora percebeu uma dificuldade específica dos alunos em
relação ao trabalho com o relógio de ponteiros que, segundo ela, não foi possível
perceber nas atividades em sala de aula. O painel de pontuação geral da turma
permaneceu aberto para que os alunos acompanhassem o ranking de pontuações
realizadas, sendo atualizado, inclusive, por eles mesmos, que saíam de seus
computadores para ir até a máquina principal realizar o comando necessário.
Na segunda aula observada, a professora trabalhou Geografia e Matemática a
partir de quatro atividades diferentes, sendo três realizadas em sala de aula e uma no
laboratório, na Plataforma Khan Academy, com o apoio da gestora pedagógica. As
crianças receberam crachás e foram divididas em quatro grupos. As atividades
realizadas foram: confecção de maquetes, fixação de conteúdos de Geografia;
respostas a problemas matemáticos e fixação de conteúdos de Matemática, sendo
esta última realizada a partir de recomendações de exercícios específicos na
plataforma.
As crianças demonstraram autonomia na realização das atividades, que duraram
toda a aula da manhã, havendo indicativo da professora dos momentos de
revezamento entre os grupos. Os grupos terminaram as atividades em ritmos
diferentes, o que foi exposto pela professora como um “risco” do ensino híbrido,
indicando a necessidade de um acompanhamento apurado e uma adaptação do
revezamento para que todos os alunos possam finalizar as atividades.
A terceira aula observada foi realizada somente no laboratório e todos os alunos
praticaram o uso da calculadora, verificando quantos pontos por minuto cada criança
havia feito na Plataforma durante o mês anterior. Para tal, eles receberam uma
calculadora e uma folha com o ranking da turma do mês de maio, incluindo o tempo
gasto na plataforma e a pontuação adquirida durante este tempo. A professora propôs
a divisão dos pontos pelo tempo por aluno com auxílio da calculadora.
Finalizada esta etapa, ela os acompanhou na verificação oral dos resultados, a fim
de demonstrar que nem sempre a maior pontuação significa o maior número de
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acertos, o que ficou evidente na constatação de que o aluno que passou menos tempo
na plataforma foi, de fato, o que menos errou, tendo a maior pontuação por minuto.
Durante a verificação das pontuações por minuto, a professora abriu uma imagem
de pódio na tela e posicionou as crianças com as três melhores pontuações. Estas
crianças receberam uma caderneta, confeccionada pela professora, como prêmio e
integraram a equipe de tutores do dia. Esta equipe foi direcionada pela professora
para auxiliar as crianças com maior dificuldade em Matemática na realização das
atividades recomendadas, que se seguiram na Plataforma.

3.2.4 A utilização da Plataforma Khan Academy na Escola M. a partir
da fala das entrevistadas
No geral, durante a pesquisa, quando questionadas diretamente, as entrevistadas
reconheceram que os procedimentos sugeridos pela Plataforma estão indicados na
proposta político-pedagógica da escola, principalmente pela adequação do conteúdo
disponível online ao conteúdo curricular. No entanto, não souberam explicitar a
fundamentação teórica da ferramenta, apontando que os treinamentos se restringiram
aos tópicos de funcionamento, justificativa do projeto e objetivos da plataforma.
Sobre o PPP da escola afirmaram, durante as entrevistas, que são realizados
leitura e estudo anual. Na leitura do documento durante a coleta de dados, em relação
ao enfoque teórico, observou-se a proposta de enfoque teórico pautado na Pedagogia
Histórico Crítica (Projeto Político Pedagógico, 2014), que traz o foco para o
conhecimento contextualizado e problematizado na realidade social, apresentando
uma visão crítica dos conteúdos.
Todas as entrevistadas apresentaram percepção positiva em relação ao uso da
Khan Academy no ensino da Matemática. Elas afirmam que os alunos estão
“aprendendo mais”, estão mais motivados, desenvolvendo maior autonomia em
relação à aprendizagem e que houve um grande avanço no desenvolvimento do
raciocínio lógico das crianças.
Como geradores destes resultados, apontam o fato de a plataforma trabalhar com
pontuação

e

desafios,

concessão

de

premiações

(pelas

professoras),

acompanhamento de rankings, quantidade de exercícios disponíveis, feedback
imediato das questões, relatórios disponibilizados e estratégias como o “combinado da
autonomia” e a utilização da metodologia de ensino híbrido.
Duas das professoras indicaram, ainda, que gostariam que fosse disponibilizada
também a disciplina de Língua Portuguesa. Uma das professoras afirmou que está
realizando os exercícios através da plataforma, em conjunto com outra colega da
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escola, e competem entre si sobre o percentual de realização dos assuntos
disponíveis.
A resposta das entrevistas à pergunta específica sobre suas percepções é
apresentada na Tabela 1 a seguir.
JÁ É POSSÍVEL PERCEBER DIFERENÇAS NO PROCESSO
DE APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS? QUAL (IS)?
CA

“Com essa plataforma, eles estão aprendendo mais. Eles amaram,
estão mais motivados a fazer a Matemática. Está ajudando a melhorar
na avaliação, no desenvolvimento, no comportamento. Porque tem
premiação”.

CP

“Estão criando mais autonomia, estão aprendendo a se virar sozinhos,
não são tão dependentes do professor”.

P1

“Eu não vejo o todo, mas vejo o individual. Cada um tem seu tempo,
cada um tem seu caminho. Têm uns que, além da plataforma, além da
sala de aula, eu preciso buscar o concreto. Têm alguns que abstraem,
outros precisam fazer riscos no caderno”.

P2

“Muitas vezes, a dificuldade é sanada nas aulas da Khan Academy e
não na aula em si. Na sala, não é possível perceber a dificuldade, mas
na Khan Academy, sim, o próprio aluno consegue visualizar porque se
ele clica no errado, quer saber porquê está errado. Na sala de aula,
não, ele faz e acha que está certo. O feedback online da plataforma é
que permite isso”.

P3

“O raciocínio lógico avançou muito muito, demasiadamente”.
Tabela 1 – Percepção do Processo
Elaborada pelas autoras

Pelo que foi exposto, a utilização da tecnologia digital aplicada à educação tem
sido vista como uma ferramenta facilitadora do processo de ensino aprendizagem.
Independentemente de ser utilizada como um recurso atualizador, que facilita a
continuidade de uma prática já existente; ou como um recurso possibilitador da
implementação de novas metodologias, percebe-se uma preocupação em como
implementá-la na escola e quais resultados apresentam em relação à aprendizagem
dos conteúdos e competências por alunos e alunas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se, nesta pesquisa, compreender como a Escola M. de Rolândia/PR –
Brasil se apropria e utiliza a plataforma norte-americana Khan Academy em seu
processo de ensino aprendizagem. Ainda, procurou-se verificar os resultados da
utilização desta tecnologia na fala dos gestores escolares. Para tal, realizou-se estudo
de caso a partir de pesquisa bibliográfica e documental, que incluiu o levantamento
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das leis que embasam esta utilização e pesquisa de campo, que incluiu observações e
entrevistas na referida escola.
Como resultados deste trabalho, primeiramente podem ser apontados um
levantamento de como a legislação nacional brasileira e municipal de Rolândia/PR
regulamentam, facilitam e fomentam a utilização da tecnologia em ambiente escolar,
conforme apresentado neste artigo. Foi possível verificar que, além da existência de
políticas que tratam de uma forma geral desta utilização, existem políticas que se
propõem a utilizar a Khan Academy especificamente, como é o caso da distribuição
nacional de tablets a professores do ensino médio com os conteúdos da plataforma.
Este também é o caso do município de Rolândia, no que diz respeito ao seu PME; e o
caso da escola pesquisada, conforme documentado em seu PPP.
Durante a pesquisa de campo, percebeu-se que a utilização da plataforma pela
escola sofre intervenções externas diretas e indiretas, uma vez que a Fundação
Lemman tem papel determinante nos tempos e formas de utilização da plataforma e,
segundo as entrevistadas, realiza capacitações especificando formas de utilização
que, mesmo não obrigatórias, são seguidas pelas professoras.
A partir destes treinamentos, que incluíram a capacitação para aplicação do
ensino híbrido, a plataforma vem sendo utilizada na escola como possibilitadora de
novas metodologias, perpassando a simples atualização de recursos. No entanto,
percebe-se que a apropriação da Khan Academy pela escola é guiada pela fundação,
ainda que não haja um contrato estabelecido neste sentido, e privilegia a tecnologia
em detrimento da metodologia. Observou-se, também, que os estudantes dos 4º e 5º
ano se limitam à utilização de uma única tecnologia digital, uma vez que seu tempo no
laboratório é dedicado integralmente ao uso da plataforma.
Verificou-se, pelas entrevistadas, uma percepção positiva da comunidade escolar
em relação à melhoria nos índices alcançados e na qualidade do processo de ensino
aprendizagem, a partir da utilização da plataforma. Contudo, é importante ressaltar
que esta percepção é centrada na relação das crianças com o conteúdo proposto,
deixando-se de lado outros aspectos, que incluem a própria crítica a este conteúdo,
conforme determina o PPP da escola quando indica o embasamento na pedagogia
histórico-crítica. O que, nas circunstâncias estudadas, pode ser compreendido como
perda de autonomia em relação ao seu processo de ensino aprendizagem.
Conclui-se, portanto, que a utilização da Plataforma Khan Academy na Escola M.
de Rolândia, no Paraná, Brasil, carece de uma investigação voltada aos impactos das
questões apresentadas anteriormente, não só porque se estima a ampliação deste
convênio para outras escolas públicas brasileiras nos próximos anos, mas também
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pelo seu alcance ter levado à determinação de convênio, de forma monopolizada, em
políticas públicas municipais.
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Resumo:

Este artigo apresenta o estudo teórico da abordagem do
“Estar Junto Virtual Ampliado” a partir dos estudos do “Estar
Junto Virtual”, uma das abordagens de interação em EaD
propostas por Valente (2005). Os resultados teóricos
apresentados são parte de uma pesquisa de mestrado e
auxiliaram na análise das ações de interação de disciplinas
de um curso de Licenciatura em Matemática, de uma
Instituição Pública de Ensino Superior, na modalidade a
Distância. Além disso, esse estudo teórico é objeto de estudo
em uma pesquisa de doutorado em andamento. Os dados
apresentados neste artigo foram coletados a partir da
observação dos ambientes virtuais de aprendizagem de
disciplinas do referido curso de Licenciatura, ofertadas em
2012; são registros resgatados desses ambientes. A partir da
análise dos dados, considerando a abordagem do “Estar
Junto Virtual Ampliado”, observou-se que o curso apresentou
a maioria das disciplinas com inexistência de ações de
interação e, nas disciplinas em que houve interação, apenas
uma apresenta indícios de práticas que possibilitam ações de
interação de acordo com a abordagem do “Estar Junto Virtual
Ampliado”.

Palavras-chave:

Construcionismo, Tecnologia Educacional, Formação de
Professores, Abordagem.

Abstract:

This paper presents the theoretical study of the approach of
"Being Together Virtual Expanded" from the studies of the "
Being Together Virtual", approuach of interaction in distance
education proposed by Valente (2005). The theoretical
results are part of a Master’s Degree research and assisted
in analyzing the interaction of actions of subjects of an initial
training of mathematics professors, in Superior Education
Public Institutions, in the form of Distance Education.
Moreover, this theoretical study is the object of study in a
Doctor’s Degree research in progress. The data presented in
this article were collected from the observation of virtual
environments of learning disciplines of an initial training of
mathematics professors, offered in 2012; records are rescued
these environments. From the data analysis, considering the
approach of “Being Together Virtual Expanded", it was
observed that the course presented the most disciplines with
no interaction of actions, in the disciplines in which there was
interaction, only one shows evidence of practices that enable
interaction shares in accordance with the approach of " Being
Together Virtual Expanded".

Keywords:

Constructionism,
Educational
Professors, Approach.

Technology,

Training
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1. INTRODUÇÃO
As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) perdem seu potencial
em processos de formação de professores, se alunos e professores não utilizarem os
ambientes virtuais para vivenciarem processos de ensino e de aprendizagem, sendo
esses espaços de aula, de interação, de construção de conhecimento. Nesse sentido,
softwares e applets deveriam ser utilizados para produção de conhecimento
específico, para movimentos de cooperação, não apenas como suporte no
desenvolvimento de atividades, ou para atividades complementares na busca e
acesso a informações, sem fazerem parte da construção de conhecimentos
específicos dos alunos. Segundo Almeida (2003) ao:
“Utilizar as TIC como suporte à EaD apenas para pôr o aluno diante de
informações, problemas e objetos de conhecimento pode não ser suficiente para
envolvê-lo e despertar nele tal motivação pela aprendizagem levando-o a criar
procedimentos pessoais que lhe permitam organizar o próprio tempo para
estudos e participação das atividades, independente do horário ou local em que
esteja” (p. 330).

Nesse contexto, se torna importante ainda considerar que, quando discutimos
formação de professores a distância, assim como na modalide presencial, o objetivo é
formar professores com qualidade para atuarem em escolas que precisam ser
integradas à cultura digital. Daí, a importância de usar o potencial de tecnologias
digitais de forma a favorecer processos de interação e aprendizagem em ambientes
virtuais.
Em se tratando desse potencial das TDIC, concordamos com Almeida (2003), ao
indicar que o processo de interação entre sujeitos em ambientes virtuais pode romper
com as distâncias, os espaços e os tempos, possibilitando múltiplas interferências,
conexões, não se restringindo à oferta e disseminação de informações e tarefas
inteiramente

definidas

em

planejamentos

rígidos,

que

desconsideram

as

possibilidades provenientes das ações de interação. E essa interação entre sujeitos
pode ser intensificada ao se potencializar o uso de tecnologias digitais nestes
ambientes, a interação entre sujeitos e diferentes tecnologias, seja para comunicação,
seja para construção de conhecimento específico.
Nesse sentido, neste artigo apresenta-se uma proposta teórica que discute a
interação em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), uma abordagem de EaD
denominada “Estar Junto Virtual Ampliado”. Esse estudo foi iniciado na pesquisa de
mestrado de Fernandes (2014) e continua sendo foco dos estudos em uma tese de
doutorado em Educação, em andamento. Além de apresentar-se a proposta teórica,
realiza-se a análise de interações em AVA de disciplinas ofertadas no ano de 2012,
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em um curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade a distância, numa
Instituição Pública de Ensino Superior. Os dados fizeram parte da pesquisa de
mestrado mencionada anteriormente.
2. “ESTAR JUNTO VIRTUAL AMPLIADO”: PERSPECTIVAS
Valente (2002) discute a Educação a Distância (EaD) segundo a abordagem do
“Estar Junto Virtual”. Nessa abordagem, o foco da EaD está na interação entre
professor e aluno, e entre os alunos. Ao interagir, o professor acompanha a
aprendizagem do aluno, proporcionando situaç ões para a manutenção do ciclo de
ações (descrição-execução-reflexão-depuração) e da espiral de aprendizagem.
Valente (2005) apresenta o “Estar Junto Virtual” conforme apresentado na Figura
1.

Figura 1 – “Estar Junto Virtual”, (Valente, 2005, p. 86)

Nesse modelo de interação a distância, os alunos são considerados aprendizes,
mas, vale lembrar que o professor também é aprendiz em todo o processo. A
denominação de aprendiz para o aluno é para caracterizar que o foco principal da
ação é a aprendizagem do aluno. Pode-se observar que existe interação entre alunos
e professor pela Internet, sendo que esta tecnologia digital favorece a comunicação
entre os sujeitos que aprendem (professores e alunos). No entanto, nesse modelo, a
descrição das indagações não será, necessariamente, realizada apenas pelos
“considerados” aprendizes (os alunos), bem como o envio de ideias não será realizado
apenas pelo professor. Esse movimento de descrição de indagações e envio de ideias,
pode ser realizado por todos os sujeitos que estão presentes no AVA, durante o
processo de formação na EaD.
Ainda nesse modelo, os alunos, diante de uma atividade proposta pelo professor,
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“agem” sobre as informações e questões enviadas, “refletindo” sobre o que foi
informado e/ou questionado. A partir desta ação/reflexão, que poderá existir em níveis
diferenciados de aprendizagem, de acordo com o ciclo de ações, o aluno organiza
suas certezas e dúvidas, e, usa o computador (softwares e editores), ou não, para
produzir conhecimento a partir da questão ou informação encaminhada.
Esse é um dos pontos que são discutidos na proposta teórica que apresentamos
neste artigo. Em cursos ofertados na modalidade a distância, as ações dos alunos no
AVA precisam estar mais articuladas com produções usando a linguagem digital, ou
seja, usando softwares e applets específicos para construir conhecimento matemático
(no caso desta pesquisa) e pedagógico (por serem acadêmicos de um curso de
licenciatura).
No modelo do “Estar Junto Virtual Ampliado”, proposto por Fernandes (2014),
para produção de conhecimento, o aprendiz usa tecnologias da internet disponíveis no
AVA do curso ou linkados a ele, para comunicar-se, reportando/enviando para o
professor e para outros colegas a sua produção, em formato de afirmações ou
questões. Nesse sentido, aqueles que acessarem a informação ou questão enviada,
poderão

vivenciar

as

mesmas

ações

do

aluno

descritas

anteriormente,

reportando/enviando novas certezas e questões para o aprendiz que as enviou e para
os demais sujeitos que participam da ação, proporcionando a esse, a possibilidade de
rever e refletir sobre suas certezas iniciais, além de poder suscitar reflexões e novas
questões a outros colegas ou professor.
Essas ações podem se repetir em ciclos, mas não de forma repetitiva, ou seja,
observa-se a existência de uma espiral ascendente, pois, a cada nova descrição, temse uma nova informação ou questão que possibilitará novas reflexões em relação a
certeza ou informação descrita inicialmente. Esse ciclo remete à espiral de
aprendizagem, conforme a Figura 2.

Figura 2 – Espiral de Aprendizagem, (Valente, 2005, p. 71)
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As ações dos alunos, segundo o “Estar Junto Virtual”, e a espiral de
aprendizagem estão relacionadas a um processo permanente de construção de
conhecimento do aluno e do professor. No entanto, no ciclo de ações vivenciado pelo
professor, podemos incluir ações relacionadas à sua própria prática pedagógica,
conforme apresentamos na Figura 3.

Figura 3 – Ciclo de Ações do Professor, adaptado de Valente (2005, p. 24)

A partir desse ciclo de ações, o professor tem a possibilidade de analisar e avaliar
o seu papel na ação de educar a distância, refletindo sobre a sua prática pedagógica.
No ciclo de ações do professor, ao refletir e agir, ele mobiliza e (re)constrói
conhecimentos específicos de sua área e os relacionados com sua formação
profissional, ou seja, com sua prática pedagógica. A partir da recepção de afirmações
e questionamentos dos alunos, caberá ao professor refletir sobre sua atitude,
articulando sua ação aos saberes construídos em sua formação profissional, de forma
a desafiar o aluno para mais aprendizagens e para alimentar o ciclo do aluno.
Nesse sentido, o professor reflete e age a partir dessa reflexão, sendo esta ação
uma proposta de atividade, um questionamento, uma leitura, a utilização de algum
recurso digital, software ou applet, observando um movimento ascendente na espiral
de aprendizagem do professor em relação ao seu processo de formação. Sendo
assim, o professor pode vivenciar uma espiral de aprendizagem, uma vez que, a cada
nova ação proposta, o professor poderá desenvolver uma prática pedagógica diferente
da anterior, sempre em busca de uma ação que promova a desestabilização cognitiva
do aluno.
Mas, além da possibilidade de refletir sobre suas ações como professor formador,
o ciclo de ações possibilita ao professor a mobilização e construção de conhecimentos

881

relacionados ao saber específico em estudo. Esse processo poderá ter início a partir
das certezas e questões pontuadas pelos alunos ou oriundas do meio social, tais
como de materiais instrucionais, leituras e estudos diversos, relações com o meio e
pessoas de seu convívio cotidiano ou com outros profissionais, constituindo-o como
sujeito desta/na sociedade em que vive.
Além de considerarmos o ciclo de ações e espiral de aprendizagem do aluno e do
professor, e as possibilidades de uso das tecnologias digitais na educação,
compreendemos que, segundo Freire e Prado (1996):
“Repensar a educação não significa acatar propostas de modernização mas,
sim, repensar a dinâmica do conhecimento de forma ampla e,
consequentemente, o papel do educador como mediador desse processo. Por
esta razão, torna-se fundamental e necessário investir na qualidade reflexiva do
professor” (p. 2).

Essas autoras afirmam que, além de disponibilizar as tecnologias digitais e que
essas estejam integradas ao processo pedagógico, se faz necessário uma postura
reflexiva do professor em relação a sua prática pedagógica e suas propostas de
ensino. Sendo assim, o cotidiano escolar exige que o professor saiba enfrentar e
resolver situações-problema cada vez mais complexas e para as quais as respostas
tradicionais são cada vez mais insuficientes,obsoletas ou inaplicáveis.
Quando considera-se os ciclos de ações dos alunos e do professor, a integração
das tecnologias digitais na modalidade EaD e a possibilidade de interação com o uso
de ambientes virtuais, considera-se que:
“[...] estabelece-se um ciclo que mantém os membros do grupo cooperando entre
si, realizando atividades inovadoras e criando oportunidades de construção de
conhecimento. Assim, a Internet pode propiciar o "estar junto" dos membros de
um grupo, tendo o suporte de um especialista, vivenciando com ele o processo
de construção do conhecimento” (Valente, 2005, p. 29).

Nesse sentido ampliamos o “Estar Junto Virtual”, pois, este modelo de interação,
aliado às práticas pedagógicas dos professores em uma abordagem construcionista
com o uso das tecnologias digitais, poderá proporcionar diferentes interações entre os
aprendizes e destes com os professores. Essas interações
“[...] devem enfatizar a troca de idéias, o questionamento, o desafio e, em
determinados momentos, o fornecimento da informação necessária para que o
grupo possa avançar, ou seja, o "estar junto" ao lado do aprendiz, vivenciando e
auxiliando-o a resolver seus problemas” (Valente, 2005, p. 29).

Na Figura 4 apresenta-se um esboço da abordagem do “Estar Junto Virtual
Ampliado”. Nessa nova proposta inserimos o ciclo de ações e a espiral de
aprendizagem do aluno e do professor, a partir de uma abordagem construcionista.
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Figura 4 – “Estar Junto Virtual Ampliado” (Fernandes, 2014, p. 41)

Nesse modelo de interação a distância, do “Estar Junto Virtual Ampliado”,
observa-se a presença do ciclo de ações e da espiral de aprendizagem do aluno
(aprendiz) e do professor (agente de aprendizagem). Esses ciclos podem estar
interligados, e podem ser mantidos, favorecendo a vivência de espirais de
aprendizagem pelos sujeitos envolvidos no processo, a partir do uso de ambientes
virtuais de aprendizagem. A ação entre alunos e o professor, e entre os alunos, pode
favorecer um ambiente virtual de aprendizagem favorável para a construção de
conhecimentos, se todos os participantes desse ambiente tiverem suas ações
orientadas pela abordagem construcionista, e se todos forem habitantes deste
ambiente.
Os habitantes de um AVA , segundo Scherer (2005), são os alunos e professores
e tutores que se
“[...] responsabilizam pelas suas ações e pelas dos parceiros, buscando o
entendimento mútuo, a ação comunicativa, o questionamento reconstrutivo; o
habitante está sempre sendo parte (sentido dinâmico) do ambiente. Portanto, o
encontramos sempre no ambiente, pois ele também vive lá, observando, falando,
silenciando, postando mensagens, refletindo, questionando, produzindo,
sugerindo, contribuindo com a história do ambiente, do grupo e dele” (p. 59).

A atitude de habitante dos participantes em um AVA, é imprescindível para a
vivência da abordagem do “Estar Junto Virtual Ampliado”. E, nesse processo, o
professor, em uma abordagem construcionista, precisa propor ações para a
manutenção do ciclo de ações e da espiral de aprendizagem dos alunos, com o
objetivo da construção de conhecimentos com o uso das tecnologias digitais.
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3. A INTERAÇÃO ENTRE SUJEITOS: O CASO DE UM CURSO
A partir do estudo teórico indicado anteriormente, apresenta-se a análise da
interação entre sujeitos de um curso de Licencitura de Matemática, na modalidade a
distância, numa Instituição Pública de Ensino Superior.
Para coleta e análise dos dados, adotou-se a perspectiva interpretacionista, numa
abordagem qualitativa, por considerarmos que as pessoas estão em ação/movimento
na sociedade e, dessa forma, agem de acordo com os sentidos e significados que
constroem para os objetos com os quais interagem. Neste sentido, acreditamos que
esse processo de significação é, também, um processo constante formação, pois
segundo Haguette (1995),
“O sentido dos objetos para uma pessoa surge fundamentalmente da maneira
como eles lhe são definidos por outras pessoas que com ela interagem,
consistindo o meio circundante de qualquer pessoa, unicamente dos objetos que
esta pessoa reconhece. Os objetos - em termos de seus sentidos - são criações
sociais, ou seja, são formados a partir do processo de definição e interpretação
através da interação humana” (p. 36).

Portanto, observa-se que toda experiência humana é mediada por processos de
interpretação e, sendo assim, existem “múltiplas formas de interpretar as experiências,
em função das interações com os outros, e de que a realidade não é mais do que o
significado de nossas experiências, […] ela é socialmente construída” (Bogdan; Biklen,
1994, p. 54).
Sendo assim, a interpretação e o significado atribuídos as experiências dos
sujeitos em seus contextos sociais constituirão essa própria experiência pois, o
objetivo dos pesquisadores nas ciências sociais é, segundo Chizzotti (1994),
“Buscar o significado que as pessoas dão ao seu mundo e às suas práticas, ou
seja, a toda a soma total de objetos e dos acontecimentos do mundo cultural e
social criados pelo pensamento de senso comum dos homens, vivendo
numerosas interações sociais. Cabe aos pesquisadores identificar e descrever
as práticas e os significados sociais [...], de compreender como elas se dão no
contexto dos sujeitos que as praticam” (p. 93).

A pesquisa em uma perspectiva interpretacionista é permeada de ações que
descrevem e analisam “os conceitos e raciocínios utilizados pelos próprios atores
sociais e tenta reproduzir, o mais fielmente possível, o mundo tal qual os atores o
compreendem e percebem” (Coulon, 1995, p. 62).
A partir dessa abordagem de pesquisa, a coleta de dados foi realizada a partir de
três fontes: o projeto pedagógico do curso, respostas do questionário realizado com
professores e tutores, e dados obtidos da observação dos AVA das disciplinas do
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curso. Com relação a essas fontes, destaca-se que o projeto pedagógico do curso foi
disponibilizado pela Coordenação do curso, a partir de contato realizado previamente
via telefone e email; o questionário foi enviado para professores e tutores do referido
curso foi aplicado a partir da elaboração de um formulário eletrônico; e o AVA foi
observado a partir de acesso disponibilizado pela Coordenação do curso,
possibilitando a digitalização de algumas telas.
Nessa instituição, os tutores são profissionais formados nas áreas de Matemática
ou Pedagogia e suas atribuições são, além de participar das atividades administrativas
do curso, acompanhar o desenvolvimento das disciplinas, com possibilidade de
discussões conceituais, presencialmente ou a distância, por meio do ambiente virtual
de aprendizagem.
Nesse artigo, apresenta-se apenas as análises realizadas a partir dos dados
oriundos dos AVA. O objetivo é identificar e analisar as ações de interação presentes
nos Fóruns das sete disciplinas oferecidas no ano de 2012, sendo: Informática
Aplicada à Aprendizagem da Matemática, Álgebra II, Seminários, Cálculo II, Cálculo III,
Álgebra Linear e Metodologia do Ensino de Matemática.
Entre estas disciplinas, encontra-se ações de interação em apenas três: Cálculo II,
Cálculo III e Seminários. Apesar de encontrar-se Fóruns e Materiais Didáticos no AVA
das demais disciplinas, não houve nenhuma postagem ou utilização dessas
ferramentas para interação entre professores, tutores e alunos.
Inicia-se a análise destacando ações de interação na disciplina de Cálculo III.
Pode-se observar, conforme Figura 5, a presença de algumas postagens nos Fóruns
destinados à discussão das questões presentes no material didático dos alunos (110
postagens).

Figura 5 – Número de comentários no AVA da disciplina de Cálculo III, (Fernandes, 2014, p.
80)
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Para análise das ações de interação presentes nos fóruns dessa disciplina,
destaca-se o diálogo entre a Aluna R e o Tutor D no Fórum “Questão 4”:
Aluna R: Tutor D a equação no plano tangente nos pontos (0,1,f(0,1)) está em
anexo. vc acha q. está correto?
Tutor D: da uma conferida na tua derivada parcial em relação a y. no ponto
pedido. q dependendo vai mudar to plano que vc achou.

Nesse trecho do diálogo, o Tutor D mencionou um possível equívoco cometido
pela aluna durante a resolução da referida questão. A orientação é realizada
apontando o que deve ser revisto, não indicando o erro no procedimento adotado
durante a resolução. Apresenta-se a seguir a continuidade do diálogo:
Aluna R: Tutor D a minha resolução da 4.b. tbem ficou diferente, mas o
resultado é o mesmo da colega Aluna C. Em anexo eu coloquei o resultado das
parciais, vc poderia dar uma analisada e ver se estou fazendo alguma cosia
errada?
Tutor D: estao certas as derivadas parciais.
Aluna C: As derivadas parciais da 4b estao iguais.. a diferença é que vc
simplificou.

Ao continuar com a orientação da “Questão 4”, a Aluna R solicita ao Tutor D que
observe o desenvolvimento da questão. Nesse caso, além do Tutor D, a Aluna C
(mencionada no fórum pela Aluna R) colaborou com a Aluna A, mencionando que sua
resposta está correta, e justificando que o procedimento adotado, mesmo sendo
diferente, devido a um processo de simplificação, resulta na resposta correta do item.
Esse diálogo evidencia a possibilidade de uso do fórum nesta disciplina como
espaço de interação entre sujeitos. Pois, o tutor e dois alunos buscam compreender a
questão em estudo e suas possíveis respostas. No entanto, esta possibilidade na
disciplina mencionada se limitou a discutir o que é certo e errado na resolução das
questões, sem desafiar e sem convidar outros alunos para participarem, sem estudar
processos e justificativas, ou comparar com outros processos. Pode-se afirmar isso
também sobre o observado no Fórum da “Questão 5” da mesma disciplina, no diálogo
entre a Aluna R e o Tutor D:
Aluna R: Tutor D eu fiz e achei estes valores q. estão anexo. Vc poderia analisar
e ver se estão corretos? Obrigada.
Tutor D: Oi Aluna R, da uma conferida, q esta meio estranho pra mim.
Aluna R: Eu fiz assim...
Tutor D: Aluna R da uma olhada na funçao f Q lá temos eˆ(xˆ3 + y) Vc colocou
xˆ2. Vc derivou certo, só seguir com as contas.
Aluna R: Tutor D dá uma olhada... Em anexo.
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Tutor D: Aluna R da uma olhada na derivada da função seno, q tem algo errado
por ali.
Aluna R: VOU REFAZER HOJE A NOITE E DEPOIS TE DIGO ONDE ERREI.
OBRIGADA.

Assim, da mesma forma que no recorte do fórum anterior, a aluna R busca a
aferição para a resposta da “Questão 5”. Ao enviar os procedimentos adotados para a
resolução ao Tutor D, esse os analisa e, a partir da análise do material, ele menciona
que há erros e indica algumas possibilidades para a aluna rever seus procedimentos.
Esses trechos do fórum evidenciam ações entre tutor e alunos estabelecendo
processos de interação para resolver um “exercício” proposto pelo professor. No
entanto, esta interação se baseia num modelo de pergunta-resposta. Mesmo que o
tutor, sem dar respostas, sugere que o aluno reflita sobre suas certezas acerca do
objeto matemático em estudo, o foco está apenas nos procedimentos de resolução de
um exercício, e não na exploração de um conteúdo ou questão. Neste caso, o tutor
poderia desafiar os demais alunos, proporcionando uma discussão de métodos e
conceitos envolvidos na resolução deste exercício, possibilitando posicionamentos que
justificam a escolha por este ou aquele procedimento de resolução.
Se o interesse estivesse na interação em uma abordagem do “Estar Junto Virtual
Ampliado”, os questionamentos, tanto realizados pelo aprendiz, quanto pelo professor
ou tutor não deveriam se restringir apenas a questionamentos/afirmações do tipo:
“está correto?”, ou “tem algo errado por ali”. A interação seria orientada por um convite
aos demais alunos para se envolverem, para pensarem juntos na resolução das
questões, para “estarem juntos virtualmente”. Ou seja, a partir de uma questão,
levantarem e analisarem conjecturas, usando ou não algum software ou applet, como
previsto no “Estar Junto Virtual Ampliado”.
Um movimento de interação foi encontrado também na disciplina de Seminários.
Para melhor analisar as ações de interação presentes nos fóruns dessa disciplina,
destacamos o diálogo entre a Aluna D e Tutor S, no Fórum “Roteiro para o Trabalho
com material instrucional/software”:
Aluna D: Oi... estou pensando em trabalhar com o software educativo
matemático TuxMath, disponível tanto no ambiente Linux ou Windows. Neste
software podemos usar exemplos propostos pelo próprio software ou podemos
criar exercícios. Será que seria adequado?
Tutor S: Aluna D, caso você decida pelo TuxMath, não se esqueça de
mencionar em sua apresentação onde ele pode ser baixado, se é gratuito ou
pago, e outras características pertinentes.
Aluna D: Oi.... sim pode deixar... Que bom que posso fazer...
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No fórum dessa disciplina forma identificadas 96 postagens, entre alunos,
professores e tutores. O diálogo entre a Aluna D e o Tutor S evidencia que essas
postagens limitaram-se à discussão sobre os procedimentos adotados na disciplina
para o desenvolvimento de uma atividade de apresentação (Seminário). Nessa
atividade, os alunos precisavam se organizar em grupos e desenvolver uma
apresentação sobre um software/tema a ser escolhido pelos grupos.
No diálogo apresentado há um início de interação entre a Aluna D e o Tutor S,
pois há uma orientação para a realização do trabalho proposto pela aluna. No entanto,
o Tutor S apenas encaminha, sugerindo para todos os alunos, alguns procedimentos e
critérios para o desenvolvimento do trabalho. Nesse caso, fica caracterizada uma
interação tutor-aluno, com o objetivo de orientar para a organização de uma atividade,
de forma que os demais alunos não interagem entre si, não analisam a proposta de
trabalho da Aluna D, entre outras. Essa interação do Tutor S com a Aluna D poderia
ter sido estendida aos demais alunos, discutindo se conheciam ou se haviam
desenvolvido alguma atividade com o software proposto, elaborando propostas de uso
dessa tecnologia digital, como propõe a abordagem do “Estar Junto Virtual Ampliado”.
Além de observar-se a possibilidade de interação na disciplina de Cálculo III e
Seminários, foi observado em um trecho do Fórum “Questão 7”, da disciplina de
Cálculo II, a interação entre um grupo de alunos, sem a presença do professor ou
tutor:
Aluna Z: Oi Aluna H! Eu encontrei um valor diferente do seu. Pra mim a integral
do item b) deu 8/35. Abraços
Aluno C: letra a) 1/6 letra b) 8/35 chegaram nisso?
Aluna H: Oi Aluno C, chegamos ao resultado 1/4. Como vc montou sua integral?
Aluno C; montei de:
1<y<2
2-y < x < raiz de (2y-yˆ2)
e vcs?
Aluno M: Meu resultado fechou assim tb

Nesse trecho do fórum destaca-se a participação de quatro alunos durante a
discussão da resposta da “Questão 7” proposta no material impresso da disciplina de
Cálculo II. Os Alunos Z, H, C e M discutem sobre a resposta de alguns itens de uma
questão, iniciando um diálogo. No momento em que a Aluna H pergunta “Como vc
montou sua integral?”, considera-se que seria um momento oportuno para o professor
ou tutor iniciar uma discussão sobre os procedimentos adotados pelos demais alunos
na resolução de integrais deste tipo.
A ação dos alunos na disciplina de Cálculo II dá indícios de uma interação entre
esses sujeitos na perspectiva do “Estar Junto Virtual Ampliado”, pois objetiva o
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envolvimento, o habitar de todos os sujeitos em um processo de interação durante o
estudo de um objeto matemático. No entanto, observou-se a ausência do tutor e/ou
professor, sendo que estes têm papel fundamental para a manutenção das interações
iniciadas pelos alunos.
O que se observou é que processos de interação foram encontrados apenas nas
disciplinas de Cálculo III, Seminários e Cálculo II, mesmo que em outros fóruns
apareçam postagens. É o caso, por exemplo, do fórum “Dúvidas – cap.2” da disciplina
de Álgebra Linear I, cujo objetivo foi o de proporcionar aos sujeitos uma discussão
acerca de dúvidas sobre conteúdo do capítulo 2 do material didático impresso da
disciplina. Segue as duas únicas postagens realizadas nesse Fórum, após o envio de
atividades da Aluna E:

1)

2)
3)
4)
5)

Professor A: Olá Aluna E!! Parabéns pela iniciativa. Sua resolução está muito
boa, porém algumas correções precisam ser feitas.
Quando fazemos o escalonamento precisamos indicar as operações que foram
feitas.
Do segundo para o terceiro sistema foram feitas duas operações:
i) Troca da segunda linha pela segunda linha menos 2 vezes a primeira linha.
ii)
Troca da terceira linha pela terceira linha menos 5 vezes a primeira
linha.
O quarto sistema é igual ao terceiro.
Para obter o último sistema você trocou a terceira linha pela terceira linha menos
a segunda linha.
A última linha do quinto sistema é nula, então você deve corrigir o último número,
ou seja, trocar o 1 por 0.
Na solução tem um erro de conta, o coeficiente z é igual a 4/3-2a/3.
Tutora A: Olá Aluna E!
Isso aí... que bom... estudando para a dependência...
O professor já deu algumas sugestões para você, se quiser refazer sua
resolução de acordo com as dicas do professor, pode postar para vermos...
Viu e se ficar com alguma dúvida nesta ou em outra questão, entre sempre em
contato.
Abraços...
Bons Estudos!!!
Tutora A

A partir do envio da resolução das questões do capítulo 2 pela Aluna E, o
professor se restringiu a orientar sobre os procedimentos adotados de maneira que a
aluna apenas observe o que foi realizado. Além disso, a Tutora A sugere que a Aluna
E refaça as questões, mas não orienta a aluna em quais questões ocorreram erros de
construção e não sugere outras atividades ou informações que poderiam ser utilizadas
pela Aluna E no processo de revisão das questões.
Nesse sentido, observou-se a ausência de diálogo entre alunos, entre aluno e
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professor, aluno e tutor, e até mesmo entre tutor e professor na disciplina de Álgebra
Linear I. A falta de interação que se evidencia na disciplina de Álgebra Linear I é
preocupante, uma vez que, nem a Aluna E retornou às sugestões do Professor A e
não as reenviou para o espaço de fórum as questões revisadas a partir das sugestões.
Na análise dos fóruns das disciplinas da IES A, há evidências de que, na maioria
das disciplinas, não houve ações de interação entre professores, tutores e alunos. Isto
foi observado em quatro das sete disciplinas oferecidas no ano de 2012,
diferenciando-se apenas as disciplinas de Seminários, Cálculo II e Cálculo III, que
apresentaram interações. Nas três disciplinas em que houve interação, o foco foi
encontrar a resposta correta das questões. Ou seja, as ações de interação das
disciplinas de Seminários e Cálculo III foram focadas na relação um-a-um, tutor-aluno,
desconsiderando a presença dos demais. E, por fim, pode-se concluir que apenas a
disciplina de Cálculo II apresentou possibilidades de vivenciar o “Estar Junto Virtual
Ampliado”, mas o professor ou tutor não apareceram no ambiente.
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A partir do estudo teórico e análise dos dados apresentados, considera-se que a
abordagem do “Estar Junto Virtual Ampliado” é uma perspectiva teórica para analisar
práticas e ações de interação, bem como o uso de tecnologias digitais para a
construção de conhecimento, em cursos ofertados na modalidade EaD.
Nesta abordagem, os processos de aprendizagem podem ser estabelecidos a
partir do uso de softwares e applets, mas deve-se considerar, além destes, processos
de interação e produção coletiva no AVA, que desafiem, mobilizem os alunos e
professores para a construção de conhecimento. Sendo assim, se houver o
planejamento de atividades segundo a perspectiva construcionista, aliada a
abordagem do “Estar Junto Virtual Ampliado”, poderíamos observar e analisar ações
de interação e processos de construção de conhecimento na EaD.
Ou seja, ao desenvolver atividades segundo a abordagem construcionista, a partir
do uso de diferentes softwares e applets matemáticos, por exemplo, organizados no
AVA ou em outras plataformas de acesso virtual, o professor pode propor desafios que
desestabilizam as certezas provisórias dos alunos, favorecendo a construção de
conhecimento em uma perspectiva do “Estar Junto Virtual Ampliado”.
Com relação ao curso analisado, a partir dos dados apresentados, identifica-se
que ações de interação ocorreram em apenas três disciplinas, de um total de sete
disciplinas ofertadas em 2012. Essa identificação foi possível devido a análise dos
dados coletados que indicam que em quatro disciplinas a interação no fórum é
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inexistente, tanto entre professores, tutores e alunos, quanto entre alunos. Nas outras
três disciplinas do curso, observa-se a existência de interação, que se resumiram em
dois movimentos: a) interação um-um entre “tutor-aluno”; e b) interação entre alunos,
sem a presença do tutor ou professor.
No primeiro movimento, mesmo sendo uma sala de aula, o tutor respondia ou
questionava cada aluno, como se não houvesse mais alunos na sala/fórum. O
movimento de interação tinha o objetivo de apenas resolver exercícios, aferindo os
resultados, em uma interação do tipo “pergunta-resposta”, sem discussões sobre
procedimentos. No segundo movimento de interação, o objetivo era de aferir os
resultados, como o movimento anterior, mas, sem a presença do professor ou tutor, e
os alunos acabaram por dialogar sobre procedimentos.
No entanto, acredita-se que seja possível estabelecer ações de interação num
fórum, segundo a abordagem do “Estar Junto Virtual Ampliado”. No entanto, cabe aos
tutores/professores a iniciativa de propor ações de reflexão, questionamentos, que
favoreçam a construção de conhecimento em processos contínuos de interação. Para
tal, o professor e tutor precisam ter conhecimento para atuar em EaD, conhecimento
sobre o uso do Fórum, sobre como propor o uso desse recurso disponível no AVA de
forma a contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos, além de ter
conhecimento sobre como interagir com os alunos, habitando o AVA das disciplinas
pelas quais são responsáveis em uma perspectiva do “Estar Junto Virtual Ampliado”.
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Resumo:

A Robótica Educacional tem se mostrado uma abordagem pedagógica
inovadora e promissora nos mais diversos níveis de ensino, pois, entre
outras coisas viabiliza a resolução de problemas de forma prática,
estimula o raciocínio lógico e fortalece o trabalho em equipe. Essas
características propiciam o desenvolvimento de habilidades que uma
sala de aula tradicional não consegue atender. A RE, abordada por
este trabalho, consiste no desenvolvimento de soluções utilizando
dispositivos robóticos, que serão utilizados como recursos pedagógicos
em ambiente escolar, simulando fatos ou elementos do cotidiano, de
modo a instigar nos alunos a reflexão e a busca pelo conhecimento,
mas de modo criativo e lúdico. As abordagens pedagógicas foram
realizadas pelo período de 7 meses, com diversas turmas da Educação
Infantil, uma turma de Nível 1: com crianças na faixa etária dos 3 e 4
anos; três turmas de Nível 2, com crianças de 4 e 5 anos e duas
turmas do Nível 3, com crianças de 5 a 6 anos. A turma de nível 1 com
aproximadamente 15 alunos e as demais turmas com
aproximadamente 18 alunos, de uma Escola da rede privada de Porto
Alegre/RS. Ao concluir as diversas experimentações, aqui descritas, é
possível afirmar que com a robótica educacional há a ativação de
múltiplos estímulos (audição, visão e tato), e com eles o aluno percebe
o resultado gerado por suas ações e possibilita que ele faça inferência
sobre os mesmos, como se estivesse brincando.

Palavras-chave:

Desenvolvimento Cognitivo, Robótica Educacional, Experimentações
com a Educação Infantil.

Abstract:

The Educational Robotics has been an innovative and promising
pedagogical approach in various levels of education, because, enables
the resolution of practical problems, encourages logical thinking and
strengthen teamwork. These characteristics favor the development of
skills that a traditional classroom can not meet. RE proposed by this
work is the development of solutions using robotic devices that will be
used as teaching resources in a school environment, where events or
everyday elements are simulating, in order to instill in students the
reflection and the search for knowledge, but so creative. The
pedagogical approaches that are described in this work were carried
out for a period of seven months, with several groups of early childhood
education, a class level 1 with children between the ages of 3 and 4
years; three Level 2 classes with children 4 and 5 years, and two
classes of Level 3 with children 5-6 years. The level of class 1 with
approximately 15 students and other groups with approximately 18
students, a School of the private network of Porto Alegre/RS. So,
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completing the various experiments described here is possible to say
that with the educational robotics there is the activation of multiple
stimuli (hearing, sight and touch), and with them the student realizes the
effect generated by their actions and enables him to make inferences
about the results as if he were joking.
Keywords:

Cognitive Development, Educational Robotics Experiments with Early
Childhood Education.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, com a introdução das tecnologias na sala de aula, percebe-se
claramente o papel fundamental que elas podem exercer no processo de ensino e
aprendizagem. Inicialmente, essas tecnologias começaram a ser utilizadas em cursos
de Nível Superior e depois, foram sendo adotadas pelos professores em todos os
níveis de ensino (Palloff & Pratt, 2015), desde as séries iniciais da educação infantil
até os anos finais do ensino médio.
Nesse contexto, algumas questões aparecem: Como usar a tecnologia de forma
efetiva e consistente? Qual (is) tecnologia (s) utilizar? Qual tecnologia é mais
condizente com a faixa etária do aluno? Se uma análise criteriosa da literatura for
realizada, várias serão as sugestões e possibilidades encontradas. Para o escopo
deste artigo levou-se em consideração utilizar o triângulo didático, onde cada um dos
vértices do triângulo (docente, discente e conhecimento) será integrado com os
demais através do uso das tecnologias (Costa, 2014).
Com esse modelo a aquisição do conhecimento é fortemente influenciada pelas
TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação), o docente deixa de ser a figura
central e passa a atuar como mediador, descobrindo como usar a tecnologia e
analisando como ela pode favorecer a apropriação do conhecimento, por parte do
aluno. O papel do discente também muda, ele passa a ser ativo em seu processo de
aprendizagem, uma vez que ganha mais autonomia, trabalha de forma colaborativa,
estabelece novas formas de comunicação, fatores esses que incrementam a sua
criatividade (Haetinger, 2005).
Para selecionar uma tecnologia em especial, em detrimento de outra, é
necessário identificar o perfil do aluno. Ao se pensar que as crianças nos dias atuais
possuem “brinquedos eletrônicos”, vivem online e conectadas umas as outras, utilizam
maciçamente redes sociais; a tecnologia escolhida deve possibilitar a interação, mas
também, favorecer o processo de criação.
O uso da tecnologia passa a ser uma necessidade e define o estilo de
aprendizagem dos alunos na faixa etária a partir dos 3 a 5 anos (Prensky, 2012).
Esses alunos são curiosos e ativos, onde os velhos formatos de aprendizagem
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baseados em um modelo linear não são adequados. Para eles, o ideal é ter uma
resposta imediata a cada ação realizada, são ávidos por interatividade.
Essas são características da nova geração – os nativos digitais, conforme
conceituam Prensky (2001) e Palfrey & Gasser (2011). Esta geração costuma dividir a
atenção entre as diversas atividades que ocorrem em paralelo, pois as estruturas
cognitivas que conhecem são paralelas, uma vez que possuem a “mente hipertexto”
(Saccol, Schlemmer, & Barbosa, 2011).
A tecnologia tem o papel de “diminuir” a “distância pedagógica”, garantindo novas
formas de comunicação entre os “atores” e promovendo a aprendizagem (Behar,
2009). Esse é o um dos grandes desafios: descobrir e inventar modos de incluir a
reflexão e o pensamento crítico no processo de construção do conhecimento,
utilizando as tecnologias.
Hoje em dia, é raro ver uma criança com jogos de tabuleiro manual/físico, ou
ainda montando um quebra-cabeças real. Logo, a tecnologia a ser utilizada não pode
se afastar dessa realidade. Por outro lado, também, a tecnologia utilizada com
crianças, na faixa etária de 3 a 6 anos, deve incluir a ludicidade no processo de
aprendizagem. Papert (1994) destaca a importância de vincular o conhecimento com
métodos lúdicos, o que viabiliza uma maior integração entre as crianças, facilitando
assim, a aprendizagem.
Tendo como ponto de partida todas essas reflexões prévias, surge este trabalho,
que consiste em propor novas abordagens para a educação infantil, utilizando-se
como abordagem pedagógica a robótica educacional. Para se ter uma ideia do
público-alvo deste estudo é necessário imaginar crianças que possuem entre 3 a 6
anos de idade, que ainda não possuem a habilidade da escrita (algumas crianças já
apresentam hipótese espontânea da mesma) e que começam a se apropriar das
operações matemáticas. Essa etapa inicial de aprendizagem é de extrema importância
para as crianças, pois o desenvolvimento cognitivo de crianças da educação infantil
terá reflexos em todo seu processo de desejo, inteligência, corpo e organismo
(Férnandez, 1991).
A robótica educacional, abordada por este trabalho, consiste no desenvolvimento
de soluções utilizando dispositivos robóticos, que serão utilizados como recursos
pedagógicos em ambiente escolar, simulando fatos ou elementos do cotidiano, de
modo a instigar nos alunos a reflexão e a busca pelo conhecimento, mas de modo
criativo e lúdico.
Cabe observar que este trabalho foi desenvolvido pelo período de 7 meses, com
diversas turmas da Educação Infantil, uma turma de Nível 1: com crianças na faixa
etária dos 3 e 4 anos; três turmas de Nível 2, com crianças de 4 e 5 anos e duas
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turmas do Nível 3, com crianças de 5 a 6 anos. A turma de nível 1 com
aproximadamente 15 alunos e as demais turmas com aproximadamente 18 alunos, de
uma Escola da rede privada de Porto Alegre/RS.
Este artigo prossegue apresentando, na seção 2, alguns aspectos relacionados
com o desenvolvimento cognitivo; a seção 3 descreve alguns aspectos teórico-práticos
da robótica educacional. Algumas das experimentações e abordagens práticas
propostas podem ser encontradas na seção 4 e as conclusões são apresentadas na
seção 5.
2. O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
A criança terá conhecimento de si mesma e do mundo que a rodeia no momento
em que adquirir noções básicas para o próprio desenvolvimento da mente. Possuindo
um bom controle motor, poderá explorar o mundo exterior, realizando experiências
concretas (Férnandez, 1991).
Segundo as DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) para a Educação Infantil, a
criança pode ser considerada: “Sujeito histórico e de direitos que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.” (Brasil, 2010, p.
12).
Fernández (1991) destaca que o processo de aprendizagem envolve quatro
níveis: inteligência, corpo, organismo e desejo. Nesse sentido, é necessário que o
currículo dê oportunidade para que as crianças desenvolvam as múltiplas inteligências
que possuem, através de práticas e experiências que permitam tal desenvolvimento
(Barba & Capella, 2012). Ao encontro desta ideia, Bujes (2001) argumenta que:
“A faixa etária das crianças que frequentam a educação infantil implica um trabalho
educativo que dê conta de necessidades afetivas, cognitivas, psicomotoras e sociais
peculiares ao momento do processo de desenvolvimento próprio que vivem. Por
este motivo, diz-se que, na educação infantil, as crianças “têm necessidade de
atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente poderiam sobreviver.”
(Bujes, 2001, p.16).

De forma semelhante, Moraes (2008) destaca o quanto as relações são
importantes para as crianças da educação infantil: “Além disso, é nesta fase que a
criança realiza suas primeiras representações a respeito do mundo e das pessoas que
a cercam. Daí a importância da qualidade das relações estabelecidas nessa fase de
educação institucionalizada.” (Moraes, 2008, p. 277).
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Como se pode perceber até o momento, a educação infantil tem reflexos que
perduram por toda a existência de um ser humano. Logo, as relações e os processos
de aprendizagem e as práticas pedagógicas, implicadas nessa fase, devem ser
cuidadosos e bem elaborados.
Toda e qualquer proposta pedagógica, utilizada por uma instituição que possui
educação infantil, deve ter como objetivo: possibilitar que a criança desenvolva a
apropriação do conhecimento, consiga articular conhecimentos e aprendizagens com
diversas linguagens (Brasil, 2010, p. 18).
Analisando as DCNs, uma das concepções pedagógicas que deve nortear a
educação infantil consiste em construir “ [...] novas formas de sociabilidade e de
subjetividade comprometidas com a ludicidade [...] ” (Brasil, 2010, p. 17 - grifo dos
autores).
Para que exista o processo de ensino e aprendizagem, na vida diária do aluno, é
importante que a inovação tecnológica esteja integrada aos recursos e TICs. Neste
caso, percebe-se uma clara relação com o construtivismo definido por (Piaget, 1976),
que determina que o aluno aprende quando ele estabelece uma relação de
aprendizagem com o seu cotidiano, trazendo para si o conhecimento, ou seja, há um
processo de apropriação do sujeito pelo sujeito.
De forma semelhante a Piaget, Papert (1994) argumenta que a aprendizagem
ocorre quando o aluno constrói objetos ou “artefatos”, como programas de computador
(animações, jogos, entre outros) ou robôs. Além disso, Papert (1994) declara o quanto
um problema pode ser importante para a aquisição do conhecimento:
“Não é usar a regra que resolve o problema; é pensar sobre o problema que
promove a aprendizagem. Para salientar o argumento de uma forma
possivelmente exagerada, sugiro que qualquer tipo de “brincar com
problemas” irá intensificar as capacidades que se encontram por trás de sua
solução”. (Papert, 1994, p. 81).

Para Lopes (2008), “ [...] o conhecimento segundo Papert está essencialmente
fundamentado nos contextos e modelado pelos seus usos, e o uso de suportes
externos e as mediações são, na sua concepção, fundamentais para expandir os
potenciais da mente humana – em qualquer nível do seu desenvolvimento.”
O desenvolvimento cognitivo também, passa por experiências que devem
incentivar a curiosidade, possibilitar que as crianças possam explorar, questionar,
conhecer e estabelecer relações com o mundo “físico e social”.
Todos esses estudos e análises apontam, entre outras tecnologias, o uso da
robótica educacional na educação infantil, como uma abordagem pedagógica
adequada. Com ela é possível oferecer múltiplos estímulos (audição, visão e tato);
permitir a resolução de problemas através da autonomia; e possibilitar que a criança
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analise os resultados gerados e faça inferência sobre os mesmos, como se estivesse
brincando.
A próxima seção apresenta alguns aspectos da robótica educacional e como ela
favorece a aquisição de conhecimento.
3. ROBÓTICA EDUCACIONAL
A robótica educacional, ou robótica educativa ou robótica pedagógica, consiste
em aprender através da montagem de um sistema robótico. No trabalho de Botelho et
al. (Botelho, Gomes, Silva, & Souza, 2010) é possível encontrar as definições para a
robótica educacional e as suas implicações:
“A robótica educativa não é jovem, tendo surgido por volta da década de 1960,
quando seu pioneiro Seymour Papert desenvolvia sua teoria sobre o
construcionismo e defendia o uso do computador nas escolas como um recurso que
atraia as crianças. Pode ser definida como um conjunto de conceitos tecnológicos
aplicados a educação, em que o aprendiz tem acesso a computadores e softwares,
componentes eletromecânicos como motores, engrenagens, sensores, rodas e um
ambiente de programação para que os componentes acima possam funcionar.”
(Botelho, Gomes, Silva, & Souza, 2010, p. 206).

Pode-se pensar que a robótica educacional é um instrumento que garante a
vivência de diversas experiências, através da investigação, da descoberta, da
construção da própria experiência e do erro/acerto. Ela pode ser usada para
desenvolver inúmeras habilidades, dentre as quais se destacam (Zilli, 2004): (i)
resolução de problemas; (ii) desenvolvimento do raciocínio lógico; (iii) promove a
pesquisa científica e tecnológica; (iv) favorece o trabalho em equipe; (v) fortalece a
comunicação em grupo; (vi) estabelece a integração de diversas áreas do
conhecimento, entre outras.
A robótica educacional pode ser vista como uma abordagem que favorece o
fortalecimento dos quatro pilares da educação, definido pela UNESCO/ONU
(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), através do
relatório denominado “Educação: um tesouro a descobrir”.
Tais pilares consistem em diretrizes, orientadas para a Educação do Século XXI,
que estabelecem características desejáveis ao trabalhador do referido século, as quais
compreendem (Delors, 2005):




aprender a conhecer: relaciona-se com a capacidade de descobrir,
construir e destruir o conhecimento para reconstruí-lo, caracterizado
pela curiosidade;
aprender a fazer: diz respeito à habilidade de identificar os potenciais
usos da tecnologia no cotidiano;
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aprender a ser: favorece o desenvolvimento da criatividade e da
autonomia na busca do conhecimento;
 aprender a conviver: consiste no estabelecimento de relações inter e
intrapessoais, adaptando-se e resolvendo conflitos.
Esses pilares servirão de base para o ensinar a pensar, saber comunicar-se,
realizar pesquisas, realizar sínteses, ser independente, desenvolver o raciocínio lógico
e a autonomia.
A inserção da Robótica Educacional na Educação Infantil possibilita colocar a fala
e a atividade prática em ação, para que crianças possam vivenciar o “aprender
brincando”: testando suas hipóteses, criando soluções, desenvolvendo o raciocínio
lógico, interagindo entre pares, adquirindo novos conhecimentos em diferentes áreas,
sendo sujeito do seu próprio conhecimento, estabelecendo uma sequência lógica de
fatos e atividades, despertando a curiosidade, a confiança e a autoestima, num
contexto de ludicidade.
Conforme (Bravo Sánchez & Forero Guzmán, 2012), uma característica marcante
da robótica educacional é a capacidade de manter a atenção do estudante, pois ele
pode manipular e experimentar as ferramentas, se concentrando nas suas atividades,
seja através da observação ou de manipulação.
É interessante destacar que a robótica educacional é uma ferramenta
interdisciplinar que possibilita envolver-se em vários projetos pedagógicos, nas áreas:
das artes, da matemática, da física, das ciências, entre outras.

3.1 Robótica Educacional e Algumas Tecnologias
Alguns autores (Kalil, Hernandez, Antunez, Oliveira, & Ferronato, 2013)
classificam a robótica educacional em duas grandes categorias: a robótica comercial e
a robótica livre. No primeiro caso, a robótica comercial é composta pelos inúmeros kits
didáticos existentes, fornecidos pelos mais diversos fabricantes, como, por exemplo, o
Kit Lego MindStorms. Já no caso da robótica livre pode-se considerar o software
Scratch (S4A – Scratch for Arduino) e a plataforma Arduino.
Um dos precursores no uso de tecnologias na educação de crianças foi Papert
(1985; 1994) que, no final dos anos 60, no Massachussetts Institute of Technology
(MIT), criou a linguagem de programação Logo. No ambiente Logo, a criança mesmo
em idade pré-escolar, está no controle – a criança programa o computador. E ao
ensinar o computador a “pensar” a criança explora sobre a maneira como ela própria
pensa (Papert, 1985).
A filosofia “Logo” tem por base o ensino centrado no aluno, o desenvolvimento de
estratégias de raciocínio, a conscientização do próprio processo de aprendizagem, a
pedagogia de projetos, que leva o sujeito a perceber a diferença entre “saber alguma
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coisa” (ler), “e ser capaz de fazer (criar) alguma coisa” (escrever) – e a aprendizagem
cooperativa.
Em 1980 surgiu a Lego Education, uma parceria realizada entre o MIT e o grupo
Lego. A partir dos estudos de (Papert, 1994), a Lego Education criou uma metodologia
inovadora, que consiste em: utilizar jogos educativos, o trabalho em equipe e
estruturar a aprendizagem em quatro fases: contextualizar, construir, analisar e
continuar. O objetivo da Lego Education não é verificar se o aluno conseguiu ou não
montar, mas avaliar o que foi aprendido no processo de construção.
Scracth é uma linguagem de programação, relativamente nova, criada pelo
“Lifelong Kindergarten Group” do MIT (Cantú & Santos, 2013). Ela possibilita, através
da montagem de blocos, criar animações e jogos, utilizando como base os conceitos
definidos por Papert (1994).
O Arduino, por sua vez, compreende um microcontrolador de prototipagem
eletrônica livre, ou seja, é uma plataforma aberta que permite o desenvolvimento de
novas placas com base na especificação de hardware original. Ela pode ser adotada
em diversas aplicações, devido, principalmente, à facilidade em ser utilizado. Existem
vários motores, sensores, shields e dispositivos eletrônicos que podem ser acoplados
a este, de modo a oferecer a funcionalidade desejada.
4. ABORDAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS
O controle do próprio corpo deve começar desde cedo, a criança deve saber usar
pernas, braços, aprender a se direcionar para a direita, esquerda, lado, em cima, em
baixo, saber organizar percepções, e atenção, dominar as noções do tempo (Brasil,
2010).
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a proposta
curricular deve ter como eixos norteadores, as brincadeiras e as interações.
Destacam-se a seguir algumas abordagens pedagógicas que foram aplicadas em
consonância com as recomendações de alguns autores e com propostas pedagógicas
estabelecidas pelas DCNs.
A primeira recomendação determina que os currículos devem promover o
conhecimento da própria criança e do mundo que a rodeia, isso pode ser realizado
através da “ [...] ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que
possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos
ritmos e desejos da criança”. Assim, uma das primeiras experimentações realizadas foi
a denominada “O Encaixe”, que tinha como foco principal explorar a matemática para
montar e encaixar peças de um pequeno robô.
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Para elaborá-la foi disponibilizado um gabarito, semelhante a um manual, que
mostrava como montar um robô (como ilustra a Figura 1). A partir dessas imagens
disponibilizadas, as crianças contavam o número de furos que o manual apresentava e
o número de furos que a peça possuía, para então, realizar o encaixe das peças.

Figura 1. Gabarito
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=-woCUw1XpaA
Imagem retirada do programa Faça Diferença – Tecnologia na Educação - TV Assembléia – exibido em maio de 2015.

Percebeu-se, ao realizar esta atividade, que as crianças conseguiram explorar
noções matemáticas, sem perceber que a estavam utilizando. Elas tinham que
comparar as peças, saber o que era menor ou maior, definir qual a forma certa para
encaixar uma peça na outra, separar as peças iguais das diferentes. Em raros
momentos o que dificultou um pouco, foi a questão do encaixe de uma peça na outra,
talvez pelo medo de quebrá-la ou por ser a primeira vez que estavam tendo contato
com as peças e montando o robô. Ao fim dessa atividade notou-se que as crianças
não tinham mais receio de montar e encaixar as peças.
Outra recomendação apontada pelas DCNs é a de que o currículo deve
possibilitar o contato das crianças com diferentes linguagens e “formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical”. Assim, foi desenvolvida a atividade
denominada “A Borboleta Robô – Dando Asas à Imaginação”. A ideia da atividade
surgiu quando os alunos encontraram uma borboleta no pátio da escola e perceberam
que ela estava morta. Foi, então, que eles demonstraram certo grau de curiosidade
para saber se ela poderia ou não ressuscitar.
Desse modo, foi realizado um trabalho integrado entre a equipe de Tecnologias, a
professora de sala de aula e as crianças, para que criassem um par de asas que
pudesse ser acoplado a um robô. A turma criou um par de asas usando o
conhecimento cognitivo prévio, depois, as asas foram ligadas a motores e se
movimentavam de forma semelhante a uma borboleta. A Figura 2, à esquerda,
esquematiza o processo de criação do par de asas pelos estudantes, já a Figura 2, à
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direita, ilustra as asas acopladas ao robô propriamente dito, e se movimentando.
Como as asas foram feitas de meias de Nylon, elas não possuíam força suficiente
para fazer o robô voar, mas para os alunos, a borboleta acabou vivendo novamente,
pois conseguia, de certa forma, se movimentar.

Figura 2. Robô Borboleta
Fonte própria.

Durante

a

realização

da

atividade,

as

manifestações

dos

estudantes

compreenderam: surpresas, alegrias, encantamento, entusiasmo na criação e
confecção das asas, enfim, foram emoções diversas, pois a borboleta estava
finalmente batendo as asas. Foi interessante observar que em nenhum momento
houve decepção por parte dos estudantes, pelo fato da borboleta só bater as asas e
não voar. Para finalizar a atividade, foi organizada uma mostra para os pais, na qual a
turma demonstrou que a borboleta batia as asas.
Os currículos devem favorecer o estabelecimento de relações de quantidade,
medida, forma, e espaço temporal. Assim, para atender a essa recomendação foram
propostas duas atividades, as quais se encontram descritas a seguir.
A atividade “Jogo de dados” permitiu explorar as grandezas na matemática, como
maior e menor. Basicamente, o jogo funciona da seguinte maneira: os estudantes
lançam os dados e usando o sensor de toque, que está acoplado ao robô, fazem com
que o robô se desloque até ao dado que contém o maior número. Assim, os alunos
conseguem desenvolver as noções sobre quando um número é maior e quando ele é
menor, de forma lúdica.
Outra experimentação realizada foi: “O Robô Percorrendo Caminhos”, que
consiste em fazer com que o robô ande entre duas cordas, sem bater nas
extremidades. Com essa atividade foram abordados, de forma lúdica, conceitos
relacionados com distância, espaço físico e formas (formatos de pista para tráfego –
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através de analogias com as pistas de trânsito de uma cidade real). A Figura 3 ilustra o
desenvolvimento da atividade, a disposição do robô e do caminho a ser percorrido.

Figura 3. Pista de tráfego
Fonte própria

As DCNs apontam como necessidade que os currículos “Incentivem a
curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o
conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à
natureza”.
Desse modo, foi elaborada a ideia da atividade “Disco de Newton”, que
exemplifica o funcionamento do disco de Newton. Com a atividade, as crianças
estudaram que a luz branca do sol é composta pelas cores do arco-íris. Então,
realizaram a experimentação de que quanto mais rápido o disco girasse, mais ele se
aproximaria da cor branca.
Nesta atividade, as crianças utilizaram a criatividade, o teste de hipóteses, o
questionamento, a diferença entre os números menores e maiores, pois quanto menor
o número, mais devagar o disco girava, logo perceberam que era necessário utilizar
números maiores para fazer o disco girar rapidamente. Estabelecendo assim relações
de proporção.
Cabe ressaltar que a separação das peças e a montagem do robô foram feitas
pelos estudantes, através de um manual. A turma foi dividida em grupos, cada grupo
montava uma parte do robô e a programação foi montada com toda turma, através dos
blocos de programação, do NXT 2.0 Lego Mindstorms.
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A Figura 4 esquematiza, respectivamente, à esquerda, a definição do disco de
Newton e o seu acoplamento a uma plataforma de um robô; e à direita ilustra as
crianças interagindo com a solução elaborada.

Figura 4. Disco de Newton
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=-woCUw1XpaA
Imagem retirada do programa Faça Diferença – Tecnologia na Educação - TV Assembléia – exibido em maio de 2015.

A robótica educacional possibilita o uso combinado de diversos recursos
tecnológicos, tornando a participação dos alunos mais efetiva e incentivando a
realização de atividades de forma colaborativa, nas quais um ajuda o outro a resolver
os problemas encontrados no cotidiano da escola.
5. CONCLUSÕES
Através deste trabalho, pode-se observar que a robótica educacional estimula
várias habilidades e se interrelaciona com diversas áreas do conhecimento,
proporcionando uma aprendizagem questionadora e investigativa.
Cabe destacar que, durante as experimentações realizadas, as crianças ora
participavam da montagem dos robôs, ora apenas realizavam as atividades tecendo
comentários sobre a sua aprendizagem.
Observa-se ainda, que as primeiras experimentações realizadas, que foram
relatadas por este artigo, utilizaram os kits robóticos Lego. Porém, pretende-se que as
futuras experimentações usem Arduino e que novos desafios possam ser elaborados e
construidos em conjunto, tanto com os pesquisadores quanto com os alunos, uma vez
que a plataforma Arduino é simples, mas exigirá maior estudo para a sua
aplicabilidade com alunos da educação infantil.
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Resumo:

Muitos autores argumentam que o Ensino de Química tradicional
concentra-se na memorização, principalmente, no que diz respeito à
tabela periódica. Nesse sentido, várias são as propostas de
Tecnologias da Informação e Comunicação que podem ser usadas no
Ensino de Química como, por exemplo: softwares e jogos educativos,
uso de recursos midiáticos, repositórios e objetos educacionais,
laboratórios de experimentação virtual, entre outros. Este trabalho
propõe como solução o uso de uma tabela periódica física e interativa,
construída com dispositivos robóticos, de modo a gerar uma tabela que
permita que os conteúdos possam ser abordados em sala de aula de
forma teórica e prática, possibilitando contextualizar a aprendizagem
através de um recurso lúdico-pedagógico. A partir do protótipo que está
sendo desenvolvido, e que será descrito neste trabalho, espera-se que
ela permita explorar vários tipos de situações-problema, e não somente
abordar experiências controladas e pré-determinadas pelo professor.
Acredita-se que com a tabela será possível reforçar e aprofundar a
aprendizagem, além de incentivar nos alunos a capacidade de
experimentação e de pesquisa científica.

Palavras-chave:

Ensino de Química, Tabela Periódica, Robótica Educativa.

Abstract:

Many authors argue that the traditional Chemical Education focuses on
memorization, especially as regards the periodic table. In this sense,
there are several proposals for Information and Communication
Technologies that can be used to teach Chemical as: educational
software and games, use of media resources, repositories and learning
objects, virtual testing labs, among others. This paper proposes as a
solution the use of a physical and interactive periodic table built with
robotic devices, in order to generate a table that allows content to be
covered in the classroom using a theoretical and a practical approach,
allowing contextualize learning through a ludical and educational
resources. The prototype is being developed, and will be described in
this article, and hopefully it will allow exploring several types of problemsituation, instead of simply addressing controlled and teacher predetermined experiments. Thus, this will also allow strengthening and
deepening the learning, besides encouraging students' experimental
ability and scientific research.

Keywords:

Teaching Chemical, Periodic Table, Educational Robotics.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, os níveis educacionais são organizados em consonância com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal nº 9.394/96. Conforme
estabelece a LDB, o ensino no Brasil é dividido em: (i) Educação Básica, constituída
pela Educação Infantil (destinada para crianças até 5 anos), pelo Ensino Fundamental
(iniciando-se aos 6 anos e com duração de 9 anos), pelo Ensino Médio (com duração
mínima de 3 anos) e Educação Profissional Técnica de Nível Médio; (ii) Educação
Superior.
Os componentes curriculares obrigatórios para o Ensino Fundamental e Médio
estão organizados em diversas áreas do conhecimento (Ministério da Educação,
2013), sendo que este trabalho tem como foco o desenvolvimento de uma solução
tecnológica para a área das Ciências da Natureza, mas especificamente para a área
de Química.
Ao analisar alguns trabalhos encontrados na literatura (Santana, 2008; TRassi,
Castellani, Gonçalves & Toledo, 2001; Pinheiro, et. al., 2015; e Locatelli, Zoch &
Trentin, 2015) é possível perceber que o Ensino de Química, no modelo tradicional,
concentra-se na memorização de nomes e símbolos. Porém, essa abordagem não
está em consonância com as orientações educacionais complementares estabelecidas
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+s):
“As interpretações quânticas da estrutura dos átomos e moléculas, assim como das
ligações químicas, são necessárias e constituem uma fundamentação que até
mesmo permite a compreensão das propriedades da tabela periódica. Entretanto,
por conta de sua complexidade, é preciso especial cuidado para evitar que sua
apresentação meramente formal, sem uma preocupação mais conceitual, possa
levar à simples memorização de ideias mal compreendidas” (Ministério da
Educação, 2002, p. 105).

Com base nesta afirmação percebe-se claramente a necessidade de utilizar
recursos

pedagógicos

que

favoreçam

uma

aprendizagem

significativa

e

contextualizada.
Nesse sentido, as TICs têm sido utilizadas como uma abordagem pedagógica
complementar aos modelos tradicionais de aprendizagem, pois têm-se mostrado
adequadas e efetivas na apropriação do conhecimento. Além disso, o seu uso tem
aumentado nos últimos anos, devido à crescente busca pela inclusão digital dos
alunos, por parte das escolas e, em virtude das novas características apresentadas
pelos nativos digitais, que aprendem se divertindo, de forma independente ou em
grupo, usando a Internet, vídeos, redes sociais, entre outras TICs (Prensky, 2001).
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Na verdade, este novo perfil de alunos tem motivado ainda mais o uso das TICs,
pois estas favorecem o diálogo, simplificam o processo de comunicação entre alunos e
professores (Prensky, 2001). Porém, a aplicação das tecnologias deve ser qualificada
e como um recurso para complementar as habilidades previstas pelo currículo
tradicional (Barba & Capella, 2012).
No Ensino de Química é possível encontrar várias soluções tecnológicas adotadas
para complementar a aprendizagem: softwares e jogos educativos, uso de recursos
midiáticos, repositórios e objetos educacionais, laboratórios de experimentação virtual,
entre outros recursos encontrados na literatura (Locatelli, Zoch & Trentin, 2015).
Considerando todo o contexto exposto previamente, foi elaborado o presente
trabalho, que selecionou a Robótica Educativa (RE) para elaborar uma solução que
pretende empregar os princípios construtivistas, propostos por Piaget (Piaget, 1976),
no desenvolvimento de uma tabela periódica física e interativa, que utiliza recursos e
componentes eletrônicos, de modo a simplificar e contextualizar a aprendizagem.
O artigo prossegue apresentando, na seção 2, uma visão conceitual da tabela
periódica e sua aplicação em sala de aula, na seção 3 são descritas as propostas para
o trabalho aqui relatado. E, finalmente, na seção 4 são apresentadas algumas
conclusões parciais.
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
A Tabela Periódica é uma ferramenta que agrupa vários conceitos na área de
química, abordando diversas definições de um átomo, por exemplo, número de massa,
raio, valência, prótons, elétrons, número de oxidação, bem como outros conceitos que
norteiam os demais conteúdos da área (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
2015).
A partir das orientações definidas pelos PCNs, a sua compreensão é essencial
por parte de alunos do Ensino Fundamental e Médio. Porém, a tabela periódica
convencional em duas dimensões, que é apresentada em livros didáticos utilizados
nas salas de aula, não é um instrumento muito eficaz no ensino dos conceitos da
química. Tal é melhor explicitado por Godoi, Oliveira e Cognoto (2010, p. 24):
“ [...] o assunto Tabela Periódica e propriedades periódicas é visto pelos alunos
simplesmente como uma tabela que traz algumas informações que eles têm que
estudar e decorar para tirar a nota do bimestre e, depois, não mais precisarão dela.
Isso provavelmente ocorre porque os alunos têm dificuldade para entender o que
está disposto nessa tabela e fazer correlações entre as informações lá contidas.”
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Um dos principais problemas relacionados ao Ensino de Química é a abordagem
extremamente teórica, visto que são poucas as escolas que dispõem de laboratórios
para a prática. Sabe-se que há inúmeras TICs relacionadas ao Ensino de Química,
mas a grande maioria está atrelada ao uso dos laboratórios de Informática, que são
precários na maioria das escolas, o que torna inviável o uso dessas tecnologias.
Desse modo, foi elaborado o presente trabalho, que se propõe a desenvolver uma
tabela periódica interativa, utilizando como base dispositivos eletrônicos e robóticos,
de modo a gerar uma tabela que permita que os conteúdos possam ser abordados em
sala de aula de forma teórica e prática, possibilitando contextualizar a aprendizagem
através de um recurso lúdico.
O primeiro passo, para o desenvolvimento do trabalho, compreendeu a
elaboração de um questionário, que tinha como foco identificar os principais conceitos
relacionados com a tabela periódica e que foram “esquecidos”, após terem sido
estudados em anos anteriores. O questionário disponível em: http://goo.gl/zz3ovd, foi
construído utilizando figuras e perguntas e abordou sete questões referentes à tabela
periódica, seus períodos e grupos, famílias, entre outros conceitos pertinentes.
A partir da sua aplicação com 3 turmas de Ensino Médio (totalizando 71 alunos)
percebe-se que os conceitos que os alunos explicaram de forma incorreta ou
incompleta foram: família ou grupo, eletronegatividade, número atômico e raio
atômico, como ilustra e quantifica o Gráfico 1.
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Gráfico 13 - Dados Obtidos com a Aplicação do Questionário

Após a aplicação do questionário vários trabalhos relacionados a este foram
avaliados e analisados, conforme apresenta a próxima seção, de modo a identificar
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possíveis soluções a serem propostas. Ao concluir este estudo comparativo iniciou-se
a definição da tabela periódica, descrita por este trabalho, que será detalhada na
seção 4.
3. TRABALHOS RELACIONADOS
Ao realizar uma pesquisa na literatura encontra-se algumas soluções que
demonstram como o uso de objetos de aprendizagem físicos conseguem auxiliar e
facilitar o ensino da tabela periódica. Entre as abordagens identificadas, pode-se citar:
jogos de cartas ou em tabuleiro (Godoi, Oliveira, & Codognoto, 2010), tabelas virtuais
online ou em aplicativos para celulares (Montenegro, 2013), tabelas físicas, com
elementos destacáveis ou coloridos, que ficam à disposição em grandes exposições
(César, Reis, & Aliane, 2015)
As representações físicas e interativas da tabela periódica conseguem trazer uma
reprodução de duas dimensões da tabela, frequentemente vista em livros e materiais
didáticos, para uma tridimensional, aproximando conceitos para o cotidiano do aluno.
Algumas dessas tabelas ainda, apresentam objetos onde determinado elemento é
encontrado na natureza ou em produtos consumidos/utilizados (César, Reis, & Aliane,
2015).
O principal problema dessas soluções é o seu tamanho, por isso ficam em amplas
salas de exposições, como, por exemplo, as tabelas que se encontram no Museu de
Ciência e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS) (Figura 1) e na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz - Exposição “Elementar: a
química que faz o mundo”, que ocorreu nos anos de 2011 e 2014).

Figura 23 - Tabela Periódica PUCRS

Para se ter acesso aos espaços dessas exposições, na maioria das vezes, são
necessários agendamentos e gastos com deslocamento. César, Aliane e Reis (2015,
910

p. 185) identificaram esse problema com o desenvolvimento de uma tabela periódica
para o Centro de Ciências da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora): “ [...] em
alguns casos, deparamo-nos com a ausência da escola agendada para a visitação por
falta de recursos para locação do ônibus e do apoio dos órgãos competentes para o
custeio deste”.
Desse modo, observa-se que a apropriação do conhecimento sobre os conceitos
químicos poderia ser facilitada através da visitação e da interação com a tabela
periódica interativa física, num ambiente informal e desvinculado da sala de aula.
Porém, as barreiras de distância ou financeiras impedem o acesso de alunos e
professores a este tipo de solução.
Para resolver problemas pontuais de algumas tabelas interativas existentes, entre
eles, reduzir o problema da excessiva memorização envolvida no ensino da tabela
periódica, reduzir as dependências de laboratórios de química ou de informática,
pensou-se em transformá-la numa ferramenta que possa ser levada para a sala de
aula.
Para tanto, a solução proposta por este trabalho compreende o desenvolvimento
de uma tabela física interativa, através de prototipagem eletrônica, utilizando conceitos
de robótica educativa e os princípios construtivistas propostos por Piaget (Piaget,
1976).
4. TABELA PERIÓDICA INTERATIVA PROPOSTA
A RE pode ser definida como “conjunto de recursos que visa o aprendizado
científico e tecnológico integrado às demais áreas do conhecimento, utilizando-se de
atividades como design, construção e programação de robôs” (Lopes & Fagundes,
2006).
No contexto deste trabalho, a robótica educativa tem como foco a criação de um
“produto” que representa a tabela periódica e que atualmente está em fase de
protótipo, que será utilizado em sala de aula, com turmas do 1º ano do Ensino Médio,
permitindo que os alunos complementem a aprendizagem teórica, visualizando e
interagindo com a tabela em sala de aula.
A Tabela Periódica Interativa compreende uma solução que poderá ser usada em
sala de aula, com cores dinâmicas e elementos destacáveis, possuindo um tamanho
aproximado de 1,35 metro de largura, por 1 metro de altura. Cada elemento será uma
pequena caixa de 10,7 centímetros de altura, por 7 centímetros de comprimento. Para
o protótipo inicial a tabela conterá os elementos do grupo 13 a 17, se estendendo até o
período 4 e os elementos Carbono, Nitrogênio, Oxigênio, Alumínio, Enxofre e Cloro
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serão destacáveis, possibilitando assim, explorar aspectos relacionados com o número
atômico, grupo, período, eletronegatividade. A Figura 2 ilustra a tabela periódica
projetada em três dimensões.

Figura 24 - Protótipo 3D da Solução Final

Na tabela periódica, os grupos são sinônimos de famílias e a sua principal
característica é que eles possuem “propriedades químicas e físicas similares” (Guch,
2013). A Tabela 1 apresenta um resumo dos elementos que serão destacáveis no
protótipo que está em desenvolvimento.
Elemento
Símbolo
Grupo
Família
Carbono
C
14
família do Carbono
Nitrogênio
N
15
família do Nitrogênio
Oxigênio
O
16
calcogênios
Alumínio
Al
13
família do Boro
Enxofre
S
16
calcogênios
Cloro
Cl
17
halogênios
Tabela 1 – Elementos destacáveis e algumas características

Assim, os elementos químicos, nela contidos, serão representados por uma
pequena caixa transparente que conterá LEDs (Light-Emitting Diode, ou Diodo
Emissor de Luz), que possibilitarão mudar a cor de determinado elemento, sendo que
somente alguns deles serão destacáveis. A Figura 3, abaixo, ilustra a representação
do elemento químico Carbono (C), em 3D e com a iluminação interna ativa.
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Figura 25 - Representação de um Elemento Químico

A tabela poderá mudar de cor de acordo com o conceito que o professor deseja
abordar, trazendo dinamicidade à aprendizagem e estimulando o aluno visualmente,
além de aumentar a gama de conceitos que ela poderá abordar. A Figura 4, abaixo,
mostra uma parte da tabela iluminada representando o conceito de Períodos, no qual
cada período compreende uma das linhas horizontais da tabela periódica. Os
elementos dos períodos não possuem propriedades comuns, exceto a “energia de
seus elétrons”, ou seja, elementos de um mesmo período possuem o mesmo número
de camadas eletrônicas (Guch, 2013).

Figura 26 - Tabela iluminada com o conceito de Período

O professor poderá também, destacar alguns elementos da base, entregando-os
aos alunos e requisitando que os mesmos coloquem esses de volta à base, levando o
aluno a lembrar e assimilar alguns conceitos previamente estudados, como número de
prótons, uma vez que cada caixa de elemento conterá apenas seu símbolo.
Quando o aluno coloca um elemento de volta à base, no local correto, a pequena
caixa assumirá a cor de seu devido espaço, de acordo com a configuração de cor
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vigente, caso o elemento seja colocado numa posição errada, ele assumirá a cor
vermelha indicando um erro.
O protótipo inicial já está a ser desenvolvido e pretende-se a sua aplicação nas
turmas ingressantes do Ensino Médio até ao mês de agosto. Todo o protótipo foi
desenvolvido utilizando a base e componentes impressos numa impressora 3D, os
quais são controlados pela plataforma Arduino e interligados por diversos
componentes eletrônicos, como ilustram as Figura 5 e 6.

Figura 27 - Protótipo impresso de elemento

Figura 28 - Protótipo para 4 Elementos da Tabela

Espera-se que a tabela periódica interativa seja um recurso que permite explorar
vários tipos de situações-problema, e não somente abordar experiências controladas e
pré-determinadas pelo professor.
4. CONCLUSÕES
Ao concluir o protótipo da tabela, esta será utilizada com turmas do 1º ano do
Ensino Médio, que atualmente estão estudando os conceitos da tabela periódica.
914

Também, será aplicado o questionário, mencionado anteriormente, com essas
mesmas turmas, visando identificar se tal recurso lúdico-pedagógico favoreceu ou não
a aprendizagem.
Durante a elaboração do protótipo já foram identificadas necessidades,
nomeadamente de inclusão de identificação do símbolo em braile e do uso de
estímulos sonoros durante a ativação de algumas interações na tabela, com o intuito
de incorporar no produto algumas questões relacionadas com a acessibilidade, e
principalmente atender a alunos do Ensino Médio que possuam algum grau de
deficiência visual ou auditiva.
Pretende-se que a tabela, aqui proposta, possa ser utilizada como uma
ferramenta de apoio pedagógico, possibilitando o reforço e o aprofundamento da
aprendizagem, além de incentivar nos alunos a capacidade de experimentação e de
pesquisa científica.
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Resumo:

Atualmente
é
comum,
em
redes
sociais
virtuais,
principalmente no facebook, postagens que geram discussão
entre jovens que trocam informações e posicionamentos
sobre fatos da atualidade. A escola não deveria ignorar esta
realidade, mas entender que sua função principal é promover
o conhecimento - colaborar no desenvolvimento da
capacidade de pensamento crítico do aluno. Por isso,
pretende-se, neste artigo, por meio de um estudo descritivo,
ilustrar como o estudo da argumentação pode tornar-se muito
eficiente, se realizado a partir de análise em sala de aula de
argumentação apresentada por participantes de debates
ocorridos no facebook com o auxílio do professor. Reflexões
apresentadas por Carlos Seabra, Pierre Lévy, Michel
Maffesoli sobre redes digitais e por Joaquim Dolz e Bernard
Schneuwly sobre o gênero debate oferecem suporte teórico á
tese defendida neste artigo. O facebook é uma rede social na
qual o conhecimento pode ser tecido com vários fios
pessoais. Se o entrelaçamento dos fios tiver um orientador
no espaço escolar, os alunos poderão tecer, na interação
com os outros, nos debates provocados pelos fatos da
atualidade, argumentos que serão tão fortes e consistentes
que “balançarão” a rede.

Palavras-chave:

Ensino, redes sociais, argumentação.

Abstract:

Currently, it is common in virtual social networks, especially
on Facebook, posts that generate discussion among young
people who exchange information and positions on current
events. The school should not ignore this reality, but
understand that its main function is to promote knowledge collaborate in the development of critical thinking skills of the
student. Therefore, it is intended, in this article through a
descriptive study illustrate how the study of argument can
become very efficient if performed from analysis of argument
classroom by discussions of participants occurred in
facebook with teacher's appointments. Reflections presented
by Carlos Seabra, Pierre Lévy, Michel Maffesoli about digital
networks and by Joaquim Dolz and Bernard Schneuwly about
debate offer theoretical support to this article. Facebook is a
social network in which knowledge can be woven with various
personal wires. If the entanglement of wires have a mentor at
school, students can weave in interaction with others, in the
debates provoked by current events, arguments that can be
so strong and consistent that "will swing" the network.

Keywords:

Education, social networks, argument.
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1. INTRODUÇÃO
A participação dos jovens em redes sociais na atualidade é incontestável. O
Facebook é uma das redes mais poderosas do mundo. Um bilhão e quatrocentos
milhões de pessoas se reúnem e 936 milhões acessam-na todos os dias; só no Brasil,
59 milhões. Metade das pessoas, no mundo, acessa o facebook pelo menos uma vez
por mês. A rede tem mais usuários do que a internet inteira tinha há 10 anos (Santi,
2015). Por isso, cremos que a escola, responsável pela educação, não deveria negar
esta realidade.
Pretendemos, neste artigo, ilustrar a tese de que o professor deve utilizar as redes
sociais como espaço de construção de conhecimento com seus alunos. Propomos
para tal propósito a seguinte atividade: análise, em sala de aula, de argumentação
apresentada pelos participantes de um debate ocorrido no facebook para que, com o
auxílio do professor, os alunos possam compreender a importância da boa
argumentação.
Neste artigo, após uma breve fundamentação teórica sobre a importância de a
escola valorizar debates ocorridos no ciberespaço e utilizá-los como recurso para o
ensino de argumentação nas aulas de Produção Textual, será apresentado um estudo
descritivo sobre a atividade realizada.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
É muito comum ver, em redes sociais na internet, postagens que geram discussão
informal sobre fatos da atualidade; indivíduos de diferentes culturas e credos trocam
informações e posicionamentos. É o que Maffesoli (1995) chama de “conjunto tribal”.
Ele afirma que “ (...) o que prevalece não é mais o indivíduo, isolado na fortaleza de
sua razão, mas o conjunto tribal, que se comunica ao redor de um conjunto de
imagens que consome com voracidade” (p.145).
A escola não deveria ignorar esta realidade, mas entender que sua função
principal

é

promover

a

aprendizagem

e

o

conhecimento

-

colaborar

no

desenvolvimento da capacidade de pensamento crítico do indivíduo. Por isso, cremos
que seja essencial que o professor conheça a realidade de seus alunos e não ignore
que o acesso deles às redes sociais, principalmente ao facebook, no Brasil, deve ser
considerado no processo comunicativo e educativo.
Segundo Lévy (1999),
“ (...) a comunicação não é mais concebida como difusão de mensagens, troca
de informações, mas como emergência continuada de uma inteligência coletiva.
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(...) como um processo de crescimento de diferenciação, de ramificação e de
retomada mútua de singularidades” (p.40).

As redes sociais virtuais servem como ponto de encontro para o diálogo entre
diversos interagentes que se reúnem em trabalho cooperativo; possibilitam a liberdade
de compartilhamento, negociação de ideias, autonomia. O grau de interatividade é
grande nas redes e a figura do emissor se confunde com a do receptor; o processo de
comunicação clássico (partindo do emissor que se utiliza de um canal através do qual
transmite uma mensagem codificada para um receptor passivo que se limita a dar um
feedback pelo estímulo recebido) se modifica nas conversas e debates que ocorrem
nas redes sociais virtuais.
A função principal de um professor nesse contexto não é difundir conhecimentos,
mas incentivar a aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento de seu aluno.
Para Lévy, (ibid),
“O hipertexto ou a multimídia interativa adequam-se particularmente aos usos
educativos. É bem conhecido o papel fundamental do envolvimento pessoal do
aluno no processo da aprendizagem. Quanto mais ativamente uma pessoa
participar da aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo
que aprender. Ora, a multimídia interativa, graças á sua dimensão reticular ou
não linear, favorece uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material
a ser assimilado. É, portanto, um instrumento bem adaptado a uma pedagogia
ativa” (p.40)

Percebemos que, na rede, há muitos debates provocados por fatos polêmicos e
cremos que o educador pode e deve utilizar este gênero textual na escola; seja
analisando, em sala de aula, discussões interessantes recolhidas das páginas da rede
para o exercício e aprendizagem da argumentação, seja propondo questões para
serem discutidas pelos alunos em grupos no facebook.
O

debate potencializa

a

capacidade

de

reflexão

e

de

construção

de

argumentação embasada sobre determinado assunto, pois amplia os horizontes das
pessoas e faz com que elas assumam uma nova postura frente após argumentar
sobre ele.
Segundo Dolz e Schneuwly (1999)
“O debate propriamente dito é constituído pelo conjunto das intervenções que,
cada uma delas, fornece esclarecimento à questão controversa. O debate
aparece, assim, como a construção conjunta de uma resposta complexa à
questão, como instrumento de reflexão que permite a cada debatedor (e a cada
ouvinte) precisar e modificar sua posição inicial. Esta modificação é realizada,
essencialmente, pela escuta, pela consideração e pela integração do discurso do
outro. (...) Esta dinâmica faz do debate um formidável instrumento de
aprofundamento dos conhecimentos, de exploração de campos de opiniões
controversas, de desenvolvimento de novas idéias e de novos argumentos, de
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construção de novas significações, de apreensão dos outros e de transformação
de atitudes, de valores e de normas. Em conseqüência, o trabalho escolar
enfocará, essencialmente, os modos de um posicionamento próprio a partir do
desenvolvimento de argumentos e de modalização de enunciados, a
possibilidade de cada um (através do funcionamento do debate) de intervir
livremente quando quiser, a capacidade de centralizar-se nos objetos em jogo e
de engendrar novos temas que daí decorram, o respeito à palavra dos outros e a
integração destas ao próprio discurso. É esta variação de debate que
corresponde, igualmente, às finalidades da escola e que permite o
desenvolvimento de capacidades de linguagem, particularmente argumentativas,
essenciais” (pp.12-13).

É por meio do debate, para Souza (2012), que permeia diferentes domínios ou
âmbitos da vida dos indivíduos (família, política, educação, religião, sociedade) que se
desenvolve, numa perspectiva mais pedagógica, o conflito de opinião e a finalização
crítica do conflito (postura reflexiva que envolve autoregulação e autoavaliação), de
forma que “se converte num recurso privilegiado de mediação na interação entre
pares, no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, no desenvolvimento de
habilidades argumentativas e no desenvolvimento do pensamento crítico/reflexivo do
conhecimento” (idem, p.12).
Se o aluno aprender a exercer sua argumentação em grupo, com certeza
aprenderá bem melhor a se posicionar e defender suas ideias com bons argumentos.
Segundo Souza (2012), a argumentação favorece a construção do conhecimento
"favorecendo a mudança conceitual e a incorporação de outra perspectiva” (idem,
p.15). Cremos que, com a ajuda do professor e o uso de um espaço que lhe é bem
agradável (a rede social), isso possa ocorrer de forma eficaz.
Seabra (2012) confirma este pensamento, dizendo que:
“O uso da internet e das redes sociais apenas permite maior integração e
transparência das relações entre os alunos e deles com assuntos e temas de
seu interesse. Cabe aos educadores aproveitar a possibilidade aberta por essas
tecnologias para acompanhar mais de perto os jovens e construir, em conjunto
com eles, novos processos integradores da formação crítica de cidadãos, de
artistas, cientistas, profissionais, de seres humanos na mais plena acepção”
(p.14).

3. METODOLOGIA E RESULTADOS ALCANÇADOS
O estudo da argumentação com alunos de cursos de graduação, muitas vezes,
pode tornar-se desinteressante se for apresentado de forma puramente teórica.
Quando é proposto um debate oral, pode-se exercitar um pouco a teoria, mas fica
difícil a análise das falas para que se percebam falhas de argumentação, por exemplo.
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Além disso, oralmente, sem uma prévia organização escrita, geralmente, a
argumentação pode ficar à deriva, como bem afirma Lévy (1999):
“Durante uma simples troca verbal, é muito difícil compreender e mais ainda
produzir uma argumentação organizada, complexa e coerente em defesa de
nossas ideias. Contestamos discursos com mais facilidade do que dialogamos.
Usamos processos retóricos mais do que raciocínio passo a passo. Reafirmamos
nossos argumentos em vez de avaliar em conjunto as provas e justificativas de
cada inferência.” (p.66)

Por isso, cremos que a metodologia que propomos neste artigo pode ser um
recurso muito eficiente para o estudo e prática da argumentação. Além de sentir-se
mais à vontade para argumentar, o jovem, no facebook, muitas vezes, pensa bastante
antes de contra argumentar ou concordar com o argumento do outro. Isso pode ser
verificado no debate transcrito, se observarmos o tempo que um mesmo interlocutor
leva para fazer uma postagem, por exemplo.
Propusemos a análise, em sala de aula, com alunos de cursos de graduação em
Letras do Instituto Federal Fluminense, da argumentação apresentada por
participantes jovens de um debate ocorrido no facebook em junho de 2015 sobre fato
polêmico ocorrido durante a parada gay de São Paulo (transexual crucificada).
Figura 1: Página do facebook

Fonte: Tela capturada pelas autoras do artigo.

922

Com a devida autorização do jovem que propôs o debate, fizemos a transcrição
das falas sem a identificação dos seus autores; utilizamos EmojiEmoticons (ícones
caracterizados por pertencerem a uma biblioteca de figuras prontas que servem para
expressar suas emoções nas comunicações via texto na rede, deixando a conversa
com mais personalidade). Escolhemos “carinhas” tristes, zangadas, impacientes, por
exemplo, aleatoriamente, sem tradução das características pessoais de cada
participante para que não influenciássemos a análise dos argumentos e os alunos não
cometessem um erro grave: confundir o autor do argumento com sua argumentação.
Esta análise foi realizada a fim de que os alunos observassem e adotassem
posturas necessárias quando forem utilizar a rede com este propósito, tais como:
perceber a importância de a discussão proposta partir de uma única delimitação,
defender uma única tese, pensar na relevância e suficiência dos argumentos,
reconhecer a importância dos recursos retóricos, observar as falácias da
argumentação, analisar como se dá a refutação dos argumentos, entender a
importância de um argumento sólido para a conclusão de um debate polêmico.
A postagem geradora do debate que serviu de ilustração neste artigo (figura 1)
circunda um tema evidentemente polêmico: a questão religiosa ligada ao
homossexualismo. No momento em que o usuário do facebook se depara com as
declarações, decide expressar opinião favorável ou contrária à questão expressa,
torna-se sujeito participante, construtor de uma unidade discursiva. Neste exemplo,
notificamos que 35 usuários curtiram a postagem, mas apenas 12 participaram da
conversa; 23 permaneceram imparciais.
Foram analisadas várias questões relacionadas à argumentação com os alunos.
Percebemos que o jovem que propôs a discussão do tema não soube delimitá-lo bem
(profanação de crença religiosa, homofobia ou feminismo?). Também salientamos a
importância de analogias, causas, comparações, exemplos, argumentos de autoridade
na argumentação. Analisamos algumas falácias (erros de argumentação cometidos
por alguns) e observamos a importância de um argumento forte para a conclusão do
debate.
Estas considerações feitas com os alunos não serão relatadas neste artigo, já que
seu objetivo não é o estudo da argumentação e sim propor esta atividade como
complementar no ensino de argumentação.
A discussão escolhida para a análise com os alunos foi apresentada no Power
Point (figura 2) para que todos pudessem acompanhar o raciocínio e, junto com o
professor, avaliar questões argumentativas.
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Figura 2. Apresentação do debate aos alunos em sala de aula

Fonte: Telas capturadas pelas autoras do artigo.

O debate do facebook, comentado com os alunos, será apresentado a seguir.

3.1. Debate no Facebook
compartilhou a foto de POPlândia.
8 de junho às 14:02 ·
Vamos parar com a palhaçada? Essa mulher não está representando Cristo, ela
APENAS está representando como a comunidade LGBT vem sendo crucificada sem
chance de defesa, sem amor, sem compaixão, sem nada. CURIOSAMENTE, Cristo foi
morto da mesma forma...

POPlândia
Fatos da sociedade hipócrita de cada dia.. Nada de novo sob o sol..
Já olhou pra si mesmo e se perguntou o porquê de sua repulsa à uma imagem
enquanto a outra não faz diferença pra você?
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É porque é uma mulher crucificada? Porque a última vez que alguém crucificado foi
motivo de tanto alarde foi porque Madonna também se pôs na cruz..
Vocês tem algum problema em ver o nosso senhor salvador em uma estética
feminina? Soa degradante pra você? Então você tem alguns probleminhas e precisa
rever seus conceitos parça..
Pra mim, ambas imagens são profanação do símbolo da minha fé...
Curtir · Responder · 3 · 8 de junho às 14:08
o

A cruz não deveria ser o símbolo da nossa fé, uma vez que acreditamos que
Cristo ressuscitou dos mortos. A crucificação era e ainda é em alguns lugares uma
pena de morte das piores, tendo em vista o sofrimento do crucificado até que
morra. Acima da cabeça da moça não está escrito "INRI", logo ela não fez apologia
e não tentou se comparar a Cristo, mas usou umafigura de linguagem que não
poderia ser ignorada: A crucificação
Curtir · 8 · 8 de junho às 14:11
o

Fora que, só citando uma coisa, mais de 5000 pessoas foram crucificadas e
expostas em uma estrada que levava a Roma. Então, não necessariamente a
imagem é uma ofensa. É um modo de mostrar, com uma situação conhecida, que
gays e transexuais morrem nas ruas por gente ignorante.
Curtir · 3 · 8 de junho às 14:16
o

Eu não acho q ela se comparou a Cristo... O Cristo e a Cruz são coisas
separadas (por assim dizer), pois Ele ressuscitou. A Cruz é o sinal da nossa
salvação. Do sacrifício feito para a liberdade de quem crer. Eu entendo a
mensagem que ela quis passar, mas acho que poderia serfeito de outra
forma.Custo muito a crer que não tem intolerância ai... Mas como só quem "sofre"
disso são os gays, paciência!
Curtir · 8 de junho às 14:19
o

A questão é que a maior intolerância que eles sofrem vem de fontes religiosas.
As fontes religiosas Brasileiras respaldam muito a homofobia.
Curtir · 2 · 8 de junho às 14:20 · Editado
o

A imagem quer cantar o seguinte: "Assim como Jesus morreu crucificado por
não ser entendido, apesar de ser gentil e amoroso, e vocês lamentam isso, por
que deixam pessoas morrerem da mesma forma?"
Curtir · 2 · 8 de junho às 14:23 · Editado
o

Ontem, uma moça bisexual foi exucutada com 12 tiros a caminho da parada. Eu
acho que essa cruz tá sendo pouco ainda. Tá tendo boicote ao comercial que
mostra casais do mesmo sexo se ABRAÇANDO e trocando presentes, mas o
comercial de cerveja esfrega uma bunda na tela ao meio dia, e tá tudo de boas
com isso, afinal o que tem de errado numa mulher seminua que só está ali pra
fazer vender a cerveja?
Curtir · 4 · 8 de junho às 14:23
o

A questão é que o povo justifica a propaganda do boticário comparando com a
de cervejas e bundas. A propaganda do Boticário é algo normal porque,
independente do sexo, somos seres humanos. Dito isso, todos os seres humanos
tem o direito da vida e da expressão.
Curtir · 8 de junho às 14:25
o

o

Disso eu não tenho dúvidas... Infelizmente os religiosos não aceitam que a
sociedade vive de leis e não da Bíblia, nem que segue a Bíblia quem quer... Pra
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mim qualquer forma de intolerância é errada... Só que ainda acho profanação a
imagem.
Curtir · 8 de junho às 14:26
Boticário nem comento.. Maior babaquice que ouvi nos últimos tempos foi esse
boicote!!
Curtir · 1 · 8 de junho às 14:28
o


Isso aí! Mandou bem.
Curtir · Responder · 2 · 8 de junho às 14:11

ninguém reclama dos filmes e eventos tipo "paixão de cristo" que na prática são
a mesma coisa desses exemplos aí.no final das contas, ainda não aprendemos o que
significou o evento da crucificação
Curtir · Responder · 2 · 8 de junho às 14:15


Pra mim ta tudo errado ai, pra que mexer com os outros? E to falando dos dois
lados, tanto quem desrespeita lgbt quanto gente que desrespeita religiao. E nao, nao
foi curiosamente, pqta bem claro que ela ta com uma coroa de espinhos e isso nao
fazia parte da pena da crucificaçao, cristo foi o unico que recebeu isso pq os guardas
que tavamla queriam zoar com ele. Naoto dizendo que eles nao tem que buscar o
respeito que merecem, mas a partir do momento que desrespeitam os outros, nao têm
o direito de exigir algo (naoto generalizando, to falando de quem desrespeita, tanto de
um lado quanto do outro. So pra deixar claro)
Curtir · Responder · 4 · 8 de junho às 14:23 · Editado


Movimento ridículo. Falta de respeito sim. Esse tipo de coisa não representa a
comunidade LGBT. Nem todo gay é retardado como esse da foto.
Curtir · Responder · 2 · 8 de junho às 14:35 · Editado

Mas todo gay está fadado a ser crucificado como essa dafoto. Logo, pelo bem
de um todo, nós precisamos que mais "retardados" se manifestem
Curtir · 7 · 8 de junho às 14:41
o

Tá errado. Retardados desse tipo são do mesmo tipo do "je suis Charlie" ou os
"gays" que se manifestaram enfiando crucifixo no rabo e pondo fogo depois. Quer
conseguir o que fazendo isso? É coisa de retardado mesmo.Ter que explicar a parada
é deprimente
Curtir · Responder · 1 · 8 de junho às 14:54


Um amigo meu, Fulano, disse o seguinte em um comentário seu: "Se o protesto
for do jeitinho que a maioria acharia meiguinho (na verdade a maioria nem quer a
existência da parada LGBT), a mídia nos trataria como seres invisíveis. Acho que essa
polêmica - e é lamentável ver que isso é encarado como polêmica - traz a discussão e
a reflexão. Claro, sei que muita gentenão tem a capacidade de pensar, mas não é
como se houvesse um caminho certo para fazer essas pessoas entenderem. O ódio
delas vem de uma fé que não questiona. É difícil lidar com algo assim."
A analogia é clara. Só não entendeu quem é burro. Se valer de simbolismos
anacrônicos para proporcionar reflexões sobre compreensão das diversidades é
simplesmente a forma mais eficazde se fazer. Religiosa ou não, a cruz é um símbolo
culturalmente estabelecido e a mensagem final tá ali, crystalclear, e só ofende quem
não entendeu nem a própria mensagem original deJesus Cristo. Lembram da vaca
crucificada no M do McDonnalds? Comparação meio tensa de significações, mas a
estrutura do impacto é a mesma. Como dizia aquela página: Pense, é grátis
Curtir · Responder · 3 · 8 de junho às 15:08 · Editado

E parem com a bobagem do "falta de respeito". Faltar ao respeito é menosprezar,
é reduzir. A imagem reduz? A imagem EXPANDE. Expande nossas noções
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dogmáticas de certo/errado. Refletir sobre a dimensão da diversidade humana usando
figuras de linguagem que erroneamente são propagadas por aí através das nossas
queridas genéricas filosofias cristãs é nada mais que uma ideia genial deprotesto. Por
favor, coloquem o ego de lado. Isso aqui não é uma questão de "minha opinião/sua
opinião" Isso aqui é a questão da ascenção social e culturalda PORRA DA MINHA
EXISTÊNCIA COMO SER HUMANO!
Curtir · Responder · 6 · 8 de junho às 15:02 · Editado
Falta de respeito é um ser humano apanhar, ser EXECUTADO por causa do
relacionamento dele. Falta de respeito é eu ter que ouvir que "não quero vc muito com
esses gays", falta de respeito é ELES terem que ouvir que são abrerrações todos os
dias por nada.
Curtir · 4 · 8 de junho às 15:05
o

Dizer que os gays que apoiam a imagem são 'retardados' (e ainda usando a
forma de expressão retrógrada de que 'retardado' é em algum nível uma ofensa e não
apenas um rótulo inapropriado para outra condição humana) sem provavelmente
nunca ter lido nada a respeito é que é menosprezar, reduzir, encaixotar, ou melhor:
"faltar com o respeito". Coerência, amigos. Bjs gente senão eu vicio nessa discussão e
ficarei aqui o dia inteiro
Curtir · 1 · 8 de junho às 15:06 · Editado
o

, vem aqui em casa tomar um chá e comer bolo. Beijos
Curtir · 1 · 8 de junho às 15:07
o

Vou ter que compartilhar.
Curtir · Responder · 2 · 8 de junho às 16:30


Sou ateu. Mas não acho legal o um simbolo de qualquer religião como forma de
expressar um ponto. E claro que para um evangélico que não adora imagens não tem
sentido reclamar disso porque a representação deveria ser ignorada ou além dos
católicos e ortodoxos alguma outra corrente do cristianismo adora imagens?
Curtir · Responder · 8 de junho às 18:04 · Editado
Justamente pela crucificação ser um ato tão simbólico é que essa
representação ficou tão boa! Da mesma maneira que Jesus foi crucificado, e hj nós
não conseguimos nem imaginar a dor que ele passou, a sociedade LGBT vem sendo
atacada de graça por falsos moralistas e distribuídores de ódio que preferem cometer
crime de assassinato a permitir diferentes formas de amor.
Curtir · 8 de junho às 18:04
o



Odeio fazer textão, me empolguei
Curtir · 8 de junho às 18:05 · Editado


Então
, morrem muito mais pessoas de baixa renda em comunidades do
Rio e periferia de SP do que todos os GAYS assassinados no mundo inteiro e não vi
ninguém usando isso como referência. Não está certo por se tratar de um simbolo
religioso.
Curtir · 8 de junho às 18:13


Pessoas morrer por causa da violência o tempo inteiro, e isso realmnete é uma
merda. Vc não poder ir na padaria tranquilo é uma droga, vc pode ser assaltado,
violentado, sei lá. Mas acho que executar uma pessoa só pq ela é gay/trans/bi, seja lá
o que for é igualmente preocupante
Curtir · 8 de junho às 18:16


E outra coisa. Jesus (na possibilidade de ter existido) era Judeu.
Extremamente preconceituoso. Com certeza desaprovava Gays e etc...mesmo porque
seria logicamente um contraponto. O dominador Romano aceitava o homossexualismo
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com total liberdade. Mas .eu não vejo ninguém fantasiado de Imperador Adriano e
Antinoo. Gregos e Espartanos também e eram conquistadores. Alexandre o Grande
era uma louca e nem por isso menos impiedoso...
Curtir · 8 de junho às 18:26


Precisaria existir um estudo extremamente profundo para determinar qual
percentual de homossexuais realmente são mortos por sua opção sexual e quantos
estavam em situação de risco onde qualquer pessoa poderia ter sido morta.
Curtir · 8 de junho às 18:27


, NA NOSSA CULTURA homosessuais são mortos por serem quem são!
Vc nunca ouviu falar de grupinho que se junta pra "bater no viadinho"?
Curtir · 8 de junho às 18:28


E aqui estamos falando com adultos. Geral sabe como e a noite para gays e
héteros. Se você se colocar numa situação de risco pode sim se colocar em perigo.
Curtir · 8 de junho às 18:29


, nada justifica usar um simbolo religioso.
Curtir · 8 de junho às 18:31

Bom, eu aprendi a não sair sozinha tarde da noite sendo moça, pq pode me
acontecer alguma coisa. Mas e o casal homosessual, consistente de dois rapazes,
adultos que não podem sair de mão dadas a qualquer momento do dia pois estão
arriscando serem mortos JUSTAMENTE por serem gays?
Curtir · 8 de junho às 18:31


,continua não justificando a utilização de um simbolo religioso. Se eu que
sou Ateu achei errado. O que você está discutindo? Você e evangélica não tem
simbologia para você. Mas mesmo assim não deveria ser usado.
Curtir · 8 de junho às 18:33


O ISIS mata homossexuais abertamente. Porque ninguèm usa a bandeira
deles?
Curtir · 8 de junho às 18:34


Olha, eu acho que chegamos num ponto da humanidade em que qualquer
coisa justifica. Estamos simplesmente nos matando em nome de Deus
Curtir · 8 de junho às 18:34


, conflitos étnicos, assaltos, drogas, etc...matam gente por violência,
religião pouco. O tráfico e o crime organizado matam mais gente nos últimos dez anos
no Brasil do que as guerras dos últimos 500 anos no Oriente médio. E os alvos dos
crimes no Brasil com certeza não são nem 1% gays. Isso continua não justificando o
uso da cruz.
Curtir · 8 de junho às 18:37


A revista Placar fez uso indevido também.
Curtir · 8 de junho às 18:39


Por exemplo. Ortodoxos Russos e Judeus são muito mais intolerantes do que
Católicos com relação ao LGBT, mas não vejo ninguém se manifestando contra, a
Igreja Ortodoxa Grega então nem se fala e o que dizer do ISIS? então, não vi ninguém
sacaneando a bandeira preta deles, ou melhor vi, um tal de Charlie alguma coisa lá na
França. Não são todos oscatólicos ou todos os evangélicos que são preconceituosos.
Sim. E uma falta de respeito.
 Curtir · Responder · 8 de junho às 18:05
o
nenhuma dessas religiões citadas é a crença dominante no Brasil há mais de 500
anos
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Curtir · 8 de junho às 18:12

A mesma pergunta eu faço agora, porque as meninas do Femenvão no Vaticano
e colocam o peito de fora, hardcore ativista seria fazer a mesma coisa indo para o
norte da Siria numa cidade dominada pelo ISIS, ai sim eu respeitava.
Curtir · Responder · 8 de junho às 18:43


Acabar com preconceito não e isso. E empregar o travesti e pouco se fala
nisso. O gay tem emprego o traveco não tem.
Curtir · Responder · 8 de junho às 18:51


Acabar com o preconceito e ensinar a criança a tratar todos igualmente. Nem
melhor e nem pior.
Curtir · Responder · 8 de junho às 18:52


Todo os 2 são blasfêmea do msm jeito. Mas o problema não foi só o ato de
"crucificação",foi a pornografia e os deboches a fé alheia.
Curtir · Responder · 9 de junho às 05:42



Clodovil
tinha
razão
em
falar
desse
LBThttps://www.youtube.com/watch?v=U2SvVzsu-zI
Clodovil desagrada lobby gay e é vaiado pelos gayzistas

grupo

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cremos que a utilização desta metodologia foi muito eficiente para o estudo da
argumentação em sala de aula, pois, em vez de apresentarmos este conteúdo em
uma aula teórica, “cansativa” muitas vezes, utilizamos um gênero textual bem aceito
pelos jovens, o que tornou o assunto bem interessante.
Percebemos, por meio desta atividade, um grande interesse dos alunos e uma
compreensão mais efetiva dos fenômenos argumentativos que ocorrem em debates.
Após esta análise, também propusemos aos alunos um tema para ser discutido na
página da turma no facebook, o que foi também muito bom para mais um exercício de
argumentação. Posteriormente, fizemos alguns debates em sala de aula, gravamos as
falas e todos juntos avaliamos a argumentação que melhorou consideravelmente
durante o semestre letivo. Os resultados, no entanto, serão apresentados em um
artigo futuro.
O facebook é uma rede social na qual o conhecimento pode ser tecido com vários
fios pessoais. Se o entrelaçamento dos fios tiver um orientador no espaço escolar, os
alunos poderão tecer, na interação com os outros, nos debates provocados pelos fatos
da atualidade, seus argumentos que serão tão fortes e consistentes que “balançarão”
a rede.
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Resumo:

Os Cursos Online Abertos e Massivos (Massive Open Online Courses,
MOOCs) têm vindo a provocar alterações nas instituições de ensino
superior, obrigando à definição de novas metas e de uma reflexão
profunda sobre a forma de enfrentar os novos desafios educativos,
reconhecendo as oportunidades potenciais inerentes a estes cursos.
Neste contexto, o presente trabalho pretende sublinhar o significado e
importância de um módulo de ambientação/ familiarização, no âmbito
de um MOOC, como um elemento diferenciador de qualidade dos
MOOCs, oferecidos pela Universidade Aberta portuguesa e integrados
em dois projetos europeus. O Módulo de Ambientação pretende ser
uma introdução ao MOOC, promover interação entre os participantes e
fornecer informações sobre a estrutura e objetivos do curso, bem como
apresentar as principais características da plataforma de aprendizagem
social. O objetivo primário do estudo de caso consiste na avaliação da
importância do módulo de ambientação e o papel da equipa de
facilitadores no âmbito da experiência de aprendizagem num MOOC.
As mensagens disponibilizadas nos diferentes espaços (Curtas, Blogs,
Fórum) foram recolhidas e analisadas, apontando para a importância
deste módulo para o crescimento do sentimento de grupo e
desenvolvimento de uma comunidade de aprendizagem. Serão
necessárias mais investigações sobre a contribuição do módulo de
ambientação, na perspetiva do participante, para o sucesso da
aprendizagem em contexto de MOOCs.

Palavras-chave:

iMOOC, Projeto ECO, Projeto EMMA, ECOiMOOC, Ambientação,
Comunidades de prática e aprendizagem

Abstract:

The Massive Open Online Courses (MOOCs) have an impact in higher
education institutions, conducting, for instance, to the definition of new
targets and reflection on how to address the challenges and
opportunities brought by these courses. In this context, this paper aims
to emphasize the significance and importance of a familiarization
module within a MOOC as a quality differentiator at MOOCs offered by
the Portuguese Open University and integrated in two European
projects. The BootCamp intends to be an introduction to the MOOC, to
promote interaction between participants and provide information on the
structure and objectives of the course, as well as to present the main
features of the social learning platform. The primary purpose of the
case study is to assess the importance of this module and the role of
the facilitators team within the learning experience in a MOOC. The
messages available in different spaces (The Wire and Forum) were
collected and analysed, pointing to the importance of this module to the
social presence and, consequently, the development and growth of a
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learning community. Further research on the familiarization module's
contribution will be required, to the participants’ learning success in the
context of MOOCs.
Keywords:

iMOOC, Project ECO, Project EMMA, ECOiMOOC, Boot Camp Module,
Communities of Practice and Learning

1. INTRODUÇÃO
Os Cursos Online Abertos e Massivos (Massive Open Online Courses, MOOCs)
constituem um fenómeno relativamente recente no contexto da aprendizagem online a
nível mundial. Daniel (2012) distingue dois tipos de MOOCs, os quais são conhecidos
por cMOOCs e xMOOCS. Siemens (2012), envolvido com cMOOCs desde 2008,
resume as diferenças entre estes dois tipos de MOOC da seguinte forma:
Our MOOC model emphasizes creation, creativity, autonomy, and social networked
learning. The Coursera model emphasizes a more traditional learning approach
through video presentations and short quizzes and testing. Put another way,
cMOOCs focus on knowledge creation and generation whereas xMOOCs focus on
knowledge duplication.

Neste artigo, as autoras focam a importância do módulo de ambientação no
contexto de um MOOC com caraterísticas específicas. O MOOC foi concebido com
base num modelo pedagógico virtual. A plataforma que suportou o MOOC resulta da
integração de um sistema de gestão de aprendizagem (Moodle) e um sistema de rede
social (Elgg), proporcionando formas de adquirir, desenvolver ou consolidar
competências inerentes ao século XXI, como colaboração, partilha de conhecimentos
e pensamento crítico (Teixeira & Mota, 2013).
2. CONTEXTUALIZAÇÃO: OS PROJETOS EMMA E ECO
Nos últimos anos, a Comissão Europeia intensificou os seus esforços no âmbito
da Educação, em especial na área da Educação Aberta, Recursos Educacionais
Abertos (REAs) e utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na
Educação. O portal European Innovative Learning1 oferece acesso a instituições,
recursos, cursos e MOOCs.

1

http://openeducationeuropa.eu/
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2.1

O Projeto EMMA (European Multiple MOOC Aggregator)
O

EMMA

-

European

Multiple

MOOC

Aggregator

(http://platform.europeanmoocs.eu/) é um projeto europeu, com a duração de 30
meses, cujos objetivos se prendem com a oferta aberta e massificada de cursos
online, em vários idiomas e provenientes de diferentes fornecedores europeus, no
sentido de ajudar a preservar um património cultural, educacional e linguístico europeu
e promover uma aprendizagem intercultural e multilíngue. O objetivo principal consiste
em disponibilizar um sistema de hospedagem e agregação central de todos os cursos,
desenvolvidos e produzidos pelos parceiros e, adicionalmente, oferecer um sistema
que permite aos participantes construir os seus próprios caminhos de aprendizagem,
utilizando as unidades dos MOOCs como “blocos de construção”. O EMMA será
aberto a outros provedores que desejem disponibilizar os seus MOOCs em várias
línguas, ultrapassando barreiras linguísticas. Com um total de 16 MOOCs, os
primeiros cursos piloto envolveram cerca de 60.000 participantes.

2.2

O Projeto ECO (“Elearning, Communication and Open-Data”)
O projeto europeu ECO (Elearning, Communication and Open-data: Massive

Mobile, Ubiquitous and Open Learning) - http://project.ecolearning.eu/pt-pt/ - visa, por
um lado, ampliar a educação e, por outro, melhorar a relação entre custo e eficácia de
ensino e aprendizagem, através da conceção e implementação de MOOCs, como uma
forma de usar Recursos Educacionais Abertos. Adicionalmente, pretende contribuir
para a expansão das experiências bem-sucedidas com MOOCs na Europa, de forma a
alcançar uma escala pan-europeia, contribuindo para uma consciencialização sobre as
vantagens da educação aberta na Europa.
Brouns et al. (2014), membros da equipa de investigação e parte integrante da
equipa ECO, argumentam que modelos como os subjacentes aos xMOOCs "estão a
provar ser incompatíveis com as normas europeias para a educação superior formal
devido ao seu baixo nível de apoio ao aluno e à falta de uma abordagem pedagógica
enriquecida”. Brouns et al. (2014) adotaram a seguinte definição de MOOC:
“(...) it is an online course designed for large number of participants that can be
accessed by almost anyone anywhere, as long as they have an internet connection,
is open to everyone without entry qualifications and offers a full/complete course
experience online for free.” (p 161)

O modelo de MOOC, adotado pelo projeto ECO, foi denominado de sMOOC,
sendo que o "s" destaca a componente social do modelo (Morgado et al, 2014).
Experiências de aprendizagem são determinadas através de interações sociais e
participação ativa, contextualizadas e situadas, centradas no aluno (Garrison &
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Anderson,

2003).

Os

participantes

dos

MOOCs

têm

acesso

aos

cursos,

independentemente das plataformas de aprendizagem utilizadas pelas instituições, e
dos dispositivos usados pelos participantes. O sMOOC é um subsidiário do Modelo de
iMOOC, que foi desenvolvido e implementado pela Universidade Aberta, instituição
pública portuguesa de ensino superior.

2.3

O Modelo iMOOC
O Modelo iMOOC (Teixeira & Mota, 2013; 2015) foi desenvolvido no quadro duma

iniciativa europeia e constituiu o primeiro modelo institucional para MOOCs a nível
mundial.
Inspirado e enquadrado conceptualmente nos princípios do Modelo Pedagógico
Virtual, modelo específico de ensino a distância para a aprendizagem formal, o modelo
iMOOC, desenvolve-se em torno dos quatro pilares e princípios desse modelo:
Aprendizagem centrada no estudante; Flexibilidade; Interação e Inclusão Digital
(Pereira et al, 2007). Assim, o modelo iMOOC combina a autonomia e aprendizagem
autodirigida do participante com uma forte dimensão social da aprendizagem.
Face às suas especificidades, todos os MOOCs em desenvolvimento que têm
como base este modelo denominam-se iMOOCs, já que a sua matriz conceptual e de
implementação

está

centrada

em

cinco

componentes

fundamentais:

“Responsabilidade Individual, na Interação, no Relacionamento Interpessoal, na
Inovação e na Inclusão” (Teixeira, Mota, Morgado & Spilker, 2015).
O iMOOC é, de igual forma, caracterizado pela ênfase dada ao desenvolvimento
de sinergias entre todos os participantes, e pressupõe que eles assumam um papel
dinâmico e sejam responsáveis pelo desenvolvimento do seu percurso de
aprendizagem e, em paralelo, pela criação e dinamização de comunidades de prática.
O iMOOC é claramente definido pela sua originalidade. Originalidade relativa aos
conteúdos que vocacionam para a reflexão e que promovem a pesquisa e fomentam a
criação de um pensamento crítico e construtivo face às atividades inicialmente
propostas que, intrinsecamente, está associado à construção do conhecimento.
Originalidade também, no que se refere à dinâmica inerente ao processo de
aprendizagem e que dá lugar a um nível de interação ímpar entre os participantes, e
que promove um grau elevado de interação e diálogo durante a duração do MOOC e,
consequentemente, durante todo o processo de aprendizagem.
É importante frisar que um dos elementos diferenciadores deste primeiro modelo
pedagógico institucional para MOOCs, é a existência do módulo de ambientação que
“permite a emergência precoce de uma comunidade de aprendizagem, potenciando
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um grau mais elevado de interação e de diálogo entre os participantes durante todo o
processo de aprendizagem” (Teixeira, Mota, Morgado & Spilker, 2015, p.9).
De acordo com Goodyear et al. (2004), a aprendizagem colaborativa é a
aprendizagem onde as tecnologias de informação e comunicação são usadas para
promover interações, quer entre os participantes, quer entre os participantes e os
facilitadores, promovendo uma ligação entre comunidade de aprendizagem e os
recursos de aprendizagem disponibilizados. Todos os elementos intervenientes no
MOOC são responsáveis pelo desenvolvimento do mesmo, uma vez que é a
comunidade de aprendizagem que vai determinar o ritmo, a quantidade e qualidade
dos conteúdos partilhados, onde cada participante motiva e é motivado para fazer com
que a comunidade de aprendizagem se torne coesa e significativa. É ainda
responsável pela disseminação e criação de outras comunidades, usando para isso
outras plataformas ou ambientes, consoante as preferências de cada participante,
concorrendo para com que as sinergias cresçam exponencialmente.
Este módulo pretende contribuir para o desenvolvimento de competências e
familiarização dos participantes do MOOC com o ambiente virtual e criar condições
para que se estabeleça a interação, na comunidade e na rede (Anderson & Dron,
2014), contribuindo para que a comunidade de aprendizagem comece a tomar forma,
promovendo as sinergias entre os participantes, dando a conhecer um universo
multifacetado da aprendizagem em rede, onde todos podem assumir um papel
determinante no processo de aprendizagem. A familiarização com a plataforma
privilegia o conhecimento dos espaços, dos serviços e ferramentas que se encontram
ao seu dispor assim como, o conhecimento sobre como as atividades se vão
desenvolver e quais as dinâmicas de trabalho que serão necessárias para que o
participante possa usufruir, da melhor forma, desta experiência educativa.
Neste contexto, a equipa de facilitadores assume um papel importante. O
facilitador tem um papel de orientador/moderador, promovendo e monitorizando as
redes de informação, bem como as redes sociais que envolvem as temáticas do curso
em questão, desafiando os participantes a irem sempre mais além e a abordar uma
perspetiva de aprendizagem em rede (Siemens, 2004), que para muitos participantes
constitui uma experiência vivenciada pela primeira vez. Entre as tarefas dos
facilitadores encontra-se o dar feedback aos participantes, motivando e ajudando
aqueles que, por uma ou outra razão, se sentem perdidos neste tipo de ambiente
virtual aberto e modelo de aprendizagem, responder a questões relativas ao
manuseamento das ferramentas disponibilizadas na plataforma, entre outras.
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3. METODOLOGIA
O estudo fundamenta-se numa análise quantitativa e qualitativa da interação dos
participantes no referido MOOC, sendo que, para a elaboração deste estudo foram
recolhidos dados relativos à sua participação no módulo de ambientação. Os dados
recolhidos relacionam-se com a participação nas atividades através dos diferentes
dispositivos do ambiente virtual do ECOiMOOC, nomeadamente através dos posts e
comentários (dos participantes e da equipa de facilitação) nos seguintes dispositivos:
as Curtas, Blogs, Bookmarks e Partilha de Ficheiros. Estas intervenções foram
recolhidas e o seu conteúdo classificado com base no Quadro de Indicadores de
Comunidade (Community Indicators Framework, CIF). Galley, Conole & Alevizou
(2012, p. 379) definem que a CIF (Fig. 1) se encontra construída em torno de quatro
aspetos: a) Participação, o modo como os indivíduos se envolvem na atividade; b)
Coesão, laços entre os indivíduos e a comunidade como um todo; c) Identidade, como
é que os indivíduos percebem a comunidade e o seu lugar nela; e d) Capacidade
criativa, a capacidade da comunidade criar, partilhar artefactos e conhecimento e
compreensão.

Figura 1 – Quadro de Indicadores de Comunidade, adaptado de Galley et al. (2012)
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ECOiMOOC teve um total de 459 inscritos. No período da ambientação foram
produzidos um total de 143 posts nas Curtas (mensagens curtas e informais,
semelhantes a um tweet no Twitter), distribuindo-se do seguinte modo: 72% das
mensagens produzidas pelos participantes e 28% delas da responsabilidade da equipa
de facilitação. A figura 2 mostra a distribuição diária das mensagens produzidas.

Figura 2 - Percentagem de Curtas por dia no Módulo de Ambientação

A interação foi produzida de modo distribuído ao longo do módulo, tendo-se
mantido relativamente homogénea ao longo dos primeiros dias, decrescendo, contudo
nos três dias finais. No que respeita à equipa de facilitação foram produzidas
diariamente afirmações/comentários/feedback, contribuindo não só para o acolhimento
dos participantes, como para a sua integração e motivação, de forma a promover uma
familiarização, quer com as plataformas, quer com (e em especial) as ferramentas,
estimulando a aquisição das competências tecnológicas e de socialização necessárias
a uma boa convivência online.
Ainda relacionada com a comunicação através destes dispositivos, registaram-se
níveis de interação intensa, demonstrada no número de `Gosto Disto´, atribuídos às
mensagens publicadas, tanto nas Curtas como reação aos posts nos Blogs individuais,
verificando-se uma tendência acentuada nos primeiros dias, para os participantes
interagirem mais no espaço das Curtas (tal como documentado em outros estudos
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Morgado, 2014), que nos Blogs, muito embora no último dia essa tendência se inverta
(Figura 3). De sublinhar também, que, durante este período, a maior parte dos posts

dos Blogs (84%) teve um ´Gosto Disto’.
Figura 3 - Percentagem de ´Gosto Disto´ nos dispositivos de interação Curtas e Blogs
Considerando os Comentários aos posts iniciais pelos pares, a sua frequência
(Comentários ao post inicial) foi baixa, tendo-se registado um intervalo entre nenhum
post e oito posts. A maioria dos posts (48%) não teve outro tipo de feedback nas suas
publicações, à exceção do elevado número de ´Gosto Disto´, como é possível
visualizar na Figura 4.
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Figura 4 - Percentagem de intervenções por publicação em Blog

Relativamente ao número total de posts publicados nos Blogs diariamente durante
este período, procurou-se comparar o número de respostas dadas às publicações
efetuadas nos Blogs, por toda a comunidade, e o número de respostas dadas pela
equipa de facilitação. Relativamente à percentagem das mensagens postadas em
Blog, 12% foram da responsabilidade da equipa de facilitação (Figura 5), sendo que as
restantes foram provenientes dos participantes do MOOC. Um dado que merece ser
sublinhado é o facto de, durante o fim de semana, a interação decrescer, sendo muito
menor que a registada durante a semana.

Figura 5 - Percentagem das mensagens postadas em Blog no Módulo de Ambientação
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Finalmente, relacionou-se o número de participantes que interagiu através das
Curtas e as mensagens do Blog, concluindo-se que cerca de 60% dos participantes
que o faziam nas Curtas também, participaram nos Blogs.
Baseados no quadro conceptual Observação e Apoio da Atividade das
Comunidades (Galley, Conole & Alevizou, 2012), foi então, realizada a análise de
conteúdo

das

mensagens

publicadas

nos

seguintes

dispositivos

de

comunicação/interação, durante o módulo de ambientação: Curtas, no Blog e no
Fórum. Como referimos anteriormente, considerando que o objetivo principal é a
promoção da familiarização com a plataforma ECOiMOOC, os processos de
comunicação e interação, e a arquitetura do MOOC, foi adicionado um indicador extra
na categoria de Participação, não existente no modelo original, o Apoio Tecnológico.
Os resultados obtidos (cf. Tabela 1) apontam para o facto da participação nos
Blogs ser mais elevada, embora nas Curtas as mensagens serem mais focadas na
categoria Emergência do Papel da Estrutura Social. Nos Blogs regista-se um valor
elevado de mensagens na categoria Interação, como é esperado pela sua natureza.
Relativamente ao Fórum, este foi usado pelos participantes para fazerem as suas
apresentações pessoais, sendo essa a justificação para que todas as mensagens
tenham sido categorizadas em Participação. A categoria Identidade foi especialmente
para as intervenções nas Curtas. O número de mensagens solicitando/dando apoio
técnico foi residual e leva-nos a considerar que os participantes não enfrentaram
dificuldades de carácter técnico neste processo de familiarização. É importante
assinalar que os resultados obtidos nas categorias da Coesão e a Capacidade Criativa
indicam que o módulo de ambientação excedeu as expetativas iniciais e objetivos para
que foi criado na medida em que, durante este curto período, os participantes
partilharam recursos e conhecimento considerados interessantes e significativos para
o MOOC e promoveram a criação de construção do conhecimento.
É ainda, importante ressaltar que os valores apresentados da Tabela 1, os valores
correspondentes aos gráficos e à discussão de resultados deles provenientes são
diferentes, uma vez que na Tabela 1 foram considerados todos os dados referentes à
Ambientação. Como houve participantes que a realizaram fora do prazo previsto
(inscrição tardia no curso ou disponibilidade temporal para iniciar o mesmo ou outros),
há uma discrepância entre o número de posts considerado.
Finalmente, um outro dado interessante é o relato de dois participantes num artigo
onde documentam a sua experiência de participantes: o iMOOC foi “desenhado” de
forma a que os “Seus conteúdos privilegiam relações interpessoais e aprendizagem
autónoma, com atividades previamente elaboradas que proporcionam autoestudo,
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reflexão e interação da comunidade virtual inscrita, mediante mediações responsáveis,
onde todos desempenham um papel ativo e colaborativo” (Mayer & Bertholino, 2015).

Tabela 1 - Mensagens nas Curtas (The Wire), Blog e Fórum, durante a Ambientação

5. CONCLUSÕES E FUTURAS INVESTIGAÇÕES
Segundo Anderson (2008), “the greatest affordance of the Web for educational
use is the profound and multifaceted increase in communication and interaction
capability”. A integração de um sistema de rede social (Elgg) com um sistema de
gestão de aprendizagem (Moodle) parece ser um ambiente adequado para oferecer
MOOCs, interpretando bem um modelo baseado na interação social (Morgado et al,
2014; Morais et al., 2015). A utilização destes sistemas integrados permite que o
módulo de ambientação, como parte integrante do iMOOC e que se carateriza por
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uma forte interação, seja um elemento diferenciador e uma componente essencial
para o sucesso da aprendizagem dos participantes (Teixeira & Mota, 2015). Em
futuras investigações será importante analisar o impacto do Módulo de Ambientação
no sucesso de um MOOC, prevendo-se em futuras edições do ECOiMOOC aplicar um
questionário inicial e entrevistar um conjunto de participantes sobre esta aspeto
específico.
Estamos de acordo com as palavras de Teixeira & Mota (2014), quando
perspetivam o iMOOC como um modelo pedagógico alternativo, que concilia a
educação não-formal e formal, permitindo a criação de oportunidades de
aprendizagem para todos, independentemente do seu nível de literacia digital,
qualificações literárias e área profissional. Esta semana dedicada à ambientação inicia
os participantes numa aprendizagem progressiva da interação online, criando
valências e competências digitais que serão essenciais no desenrolar do MOOC e à
sua participação ao longo do mesmo.
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Resumo:

Vários estudos já demonstraram a importância da presença
social para criar condições para uma aprendizagem efetiva.
Esta comunicação tem como objetivo apresentar e discutir
um caso de uso do microblog como elemento potenciador da
presença social, da interação social e da comunicação no
contexto de cursos online abertos e massivos (MOOCs).
Há atualmente uma grande variedade de plataformas e
ferramentas de comunicação e publicação online que
constituem a Web social. No entanto, muitas delas requerem
um investimento considerável de tempo e atenção, tanto em
termos de preparação/produção do que é publicado e
partilhado,
como
a
respeito
da
interação
(leitura,
visualização, digitalização) do que é partilhado por
utilizadores. O Twitter lançou uma nova forma de publicar e
comunicar online através de mensagens curtas (140
caracteres) e desde então, muitas outras formas "curtas" de
publicação e partilha de conteúdo têm aparecido na Web. No
quadro dum modelo pedagógico alternativo para a
implementação de Cursos Online Abertos e Massivos, o
microblog desempenha um papel importante. Durante a
semana de familiarização, esta ferramenta foi usada como
comunicação entre os participantes e entre estes e os
facilitadores, dando espaço para a socialização e
crescimento de uma comunidade de aprendizagem. O estudo
apresenta os resultados da análise da presença social no
iMOOC Alterações Climáticas, onde se conclui que, o nível
de participação/comunicação expresso através do microblog
foi muito elevado, mas também que manteve grau de
regularidade.

Palavras-chave:

Microblogging, Comunidade de Inquirição (COI), Presença
Social, Educação Aberta, MOOCs.

Abstract:

Many studies have shown the importance of social presence
to increase effective learning. This paper aims to present and
discuss a case study regarding the use of Microblogging as a
booster of social presence and interaction in a MOOC.
There is currently a wide variety of shapes and
communication tools and online publishing, which built and
feeds what has been called, among other names, the social
web. However, many of these forms of communication require
a considerable investment of time and attention, both in
terms of preparation / production of what is published and
shared, as well as about the interaction (reading, scanning
display) than is shared by others users. Twitter launched a
new way to publish and communicate online through short
messages (140 characters), now known as microblogging.
Since then, other "short" forms to publish and share content
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have appeared. Within the model and pedagogical approach
to the implementation of a MOOCs, the use of microblogging
played an important role. During the week of familiarization, a
microblogging tool has been used as a communication tool
between the facilitators and participants, making room for
socializing and growth of a learning community. The study
presents the results of analysis of social presence in iMOOC
Climate Change, which concludes that the level of
participation / communication expressed through the
microblogging was very hig , but also that kept degree of
regularity.
Keywords:

Microblogging, Community of Inquiry (COI) , Social Presence,
Open Education, MOOCs

1. INTRODUÇÃO
A presença social em cursos online em geral (Garrison, Anderson & Archer,1999)
e, nos Cursos Online Abertos e Massivos (MOOC) em particular, deve possibilitar a
oportunidade para os participantes se expressarem e projetarem como sujeitos reais
nesses contextos (Short, Williams & Christie, 1976) envolvendo-se, quer formalmente,
quer informalmente nas interações sociais.
Algumas tecnologias (plataformas, ferramentas e redes sociais) demonstram
servir bem este propósito por possuírem ou serem percecionados como tendo
características mais adequadas, a que autores como Salomon (1993) e Laurillard
(2010) designam de affordances e que permitem um design da interação apropriado
(Conole, 2010): “Affordance” refers to the perceived and actual properties of a thing,
primarily those functional properties that determine just how the thing could possibly be
used (Salomon,1993, p. 51). Os microblogs, como por exemplo, o Twitter, podem ser
usados com este objetivo.
Numa análise crítica sobre o uso do microblogging em contexto educacional, Gao,
Luo & Zhang (2012) atribuem-lhe um valor e potencial pedagógico sendo vários os
estudos que documentam e sublinham o seu interesse para incrementar, quer níveis
de participação e envolvimento dos alunos, quer níveis de pensamento reflexivo e
aprendizagem colaborativa.
No caso dos MOOC, e considerando as suas características principais como, a
massividade (número de Dunbar) (Dunbar, 1992; Watts, 2004; Brashears, 2013) e a
abertura, e considerando os modelos mais inspirados na linha dos cMOOCs ou
xMOOCS, a problemática da participação e interação social tem surgido como uma
variável relevante, quer ao nível do modelo pedagógico subjacente, quer ao nível do
learning design desenvolvido.
945

Neste contexto, o estudo que agora se apresenta teve como objetivos, avaliar o
uso do microblogging como elemento potenciador da manifestação da presença social
na primeira semana dum MOOC e o seu contributo para a criação de um clima de
comunidade.
As inúmeras investigações realizadas sobre a importância da presença social em
contextos de educação online e o seu contributo para os níveis de sucesso nos cursos
online convencionais (Garrison & Anderson, 2003) justifica a nossa opção pelo estudo
das suas manifestações na primeira semana do MOOC. A definição de presença
social adotada é a do quadro teórico da Comunidade de Inquirição (Community of
Inquiry) (Garrison, Anderson & Archer, 1999).
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1. Os MOOCs
Os Massive Online Open Courses (MOOCs) são um fenómeno relativamente
recente no quadro da aprendizagem online não formal tendo surgido como expressão
do conectivismo (Siemens, 2004; Downes, 2008). O boom em torno dos MOOCs foi de
tal modo grande que, 2012 foi considerado o ano MOOC (Pappano, 2012). Para
compreender o fenómeno importa definir o conceito, a sua origem, apesar da sua
designação ter sido adotada, apropriada e disseminada nem sempre de modo
concetualmente correto por parte de entidades e instituições. A literatura da
especialidade descreve os MOOC como cursos cujas características dominantes são a
massividade (Downes, 2011), a abertura (Downes, 2011) e realizarem-se online.
Todas as outras configurações adotadas no período da explosão do fenómeno, não
correspondem à descrição conceptual de MOOCs estando mais próximas da definição
de cursos online formais como é o caso, por exemplo, das designações como,
SPOOC, COOC entre outras.
Nesta confusão conceptual, Daniel (2012) descreve este território agrupando os
MOOC em dois tipos, que ficaram conhecidos como, os cMOOCs e os xMOOCs.
Procuremos efetuar uma breve síntese das suas diferenças pois são considerados dos
mais disseminados a nível mundial. Pode afirmar-se que os xMOOCs possuem
características mais tradicionais do ponto de vista pedagógico, centram-se em
“palestras” ou video-lectures, exercícios/testes e fóruns: o seu modelo pedagógico,
baseia-se assim, na replicação do conhecimento, num currículo fechado, na avaliação
entre pares, com níveis de interação e cooperação residuais, níveis baixos de
sociabilização entre os participantes, pouca transparência e abertura. Em síntese, são
MOOCs centrados no professor, nos conteúdos ou na avaliação. Relativamente ao
modelo

cMOOC,

possuem

características

centradas

no

participante

e

na
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aprendizagem em rede permitido por isso, agregação, remistura, reutilização, a
criação de conhecimento e a criatividade. Dada a sua característica “massiva”,
segundo Mota (2012), pode ocorrer um certo grau de desorientação, fragmentação,
participação periférica e, desmotivação dos participantes.
Na sequência desta discussão, a nível europeu têm surgido um conjunto de
iniciativas no sentido da criação dum modelo mais europeu de MOOCs. Assim, no
quadro europeu, foram tomadas um conjunto de iniciativas sobre MOOCs (OpenUpEd,
EADTU). No quadro projeto europeu HOME (2014) foi assinada a Declaração do Porto
(2014) e uma proposta comum de várias organizações nacionais e internacionais
participantes em projetos europeus sobre MOOCs comprometendo-se com uma
definição comum sobre MOOCs (OpenUpEd, 20151). Esta posição conjunta constitui
um marco importante a nível europeu. Na mesma sequência de ações de instituições
europeias revela-se também peça fundamental o Position Paper for European
Cooperation on MOOCs (Jansen & Teixeira (2015).
Numa outra dimensão, a literatura tem reportado a investigação desta temática e
particularmente aos tipos de participação nos MOOCs. Assim, um dos tipos de
participação referenciado com frequência é o fenómeno do lurking ou aprendizagem
periférica, que no caso dos MOOCs pode adquirir grandes proporções devido à
massividade (Fernandes, Cardoso & Morgado, 2012).
No caso dos MOOC conectivistas, Koutropoulos, Gallagher, Abajian, de Waard,
Hogue, Keskin, & Rodriguez (2011) dividem os participantes dos MOOC em três tipos:
os participantes lurkers, os moderadamente ativos e os participantes muito envolvidos,
apontando desde logo, para uma diferenciação entre lurkers e desistentes (drop out).
Na mesma linha, Waard, Koutropoulos, Özdamar, Abajian, Hogue, Rodriguez, &
Gallagher (2011) através da análise do vocabulário emocional usado num MOOC,
classificaram os participantes de acordo com uma tipologia já conhecida efetuada para
os cursos formais online (Kim, 2000) e agora adaptada (Kim, Kwon & Cho, 2011).
Estes autores definiram os seguintes perfis de participantes: os Mais Antigos na
comunidade, os Líderes, os Regulares, os Lurkers e os Iniciados. Concluíram que
estes participantes se distinguiam também, por participarem de modo diferenciado,
dividindo-os em duas fases: na 1º fase, as participações eram feitas pelos Iniciados e
Lurkers; na 2ª fase, contribuíam mais, os participantes Mais Antigos, os Líderes e os
Regulares que tinham emergido na 2º parte do MOOC. O que se revela interessante
neste estudo é que, 1/3 dos participantes foi classificado e integrado nos perfis de
Lurkers e de Iniciados.
1

http://www.openuped.eu/
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Há autores que avançam com outras classificações interessantes e que
demonstram a pertinência desta linha de investigação. Por exemplo, Bates (2015) dános conta num estudo sobre MOOCs do modelo Coursera, em que os participantes se
dividem e classificam como: Ativos, Passivos, Desistentes, Observadores e No-Shows.
Milligan, Littlejohn & Margaryan (2013) encontraram tipos de padrão semelhantes num
MOOC conectivista: os participantes passivos que se sentem perdidos e raramente se
conectavam ao MOOC; os lurkers que seguiam o curso ativamente mas que não se
envolviam em nenhuma das atividades e, finalmente, os participantes ativos que se
envolviam ativamente nas atividades propostas. Foram também obtidos padrões de
envolvimento e fatores que afetam o envolvimento dos indivíduos relacionado com a
confiança, o nível de conhecimento prévio, e a motivação.

2.2. Comunidade de Inquirição, Presença Social e Microblogging
O modelo da Comunidade de Inquirição (COI) desenvolvido por Garrison,
Anderson & Archer (1999) assenta em três dimensões - a dimensão social, a cognitiva
e de ensino – que se manifestam em três presenças: presença cognitiva, presença
social e presença de ensino.
A presença cognitiva é a extensão pela qual os indivíduos são capazes de
construir e confirmar o significado através de uma reflexão e discurso sustentado.
Esta presença é operacionalizada num modelo prático de inquirição, resultando num
processo de quatro fases: evento desencadeador, exploração, integração e resolução.
Definida também como um ciclo de inquirição prática, no qual os participantes se
movimentam, de forma deliberada, da compreensão dum problema ou questão, até à
sua exploração, integração e aplicação. A integração e a resolução são mais exigentes
do que a exploração e, consequentemente exige maior tempo para reflexão.
A presença social é a capacidade dos indivíduos se projetarem social e
emocionalmente, de forma a serem percebidos como "pessoas reais", na comunicação
mediada por computador. As investigações realizadas neste quadro teórico apontam
para a existência de relação entre presença social e resultados da aprendizagem. É
também definida por 3 categorias com vários indicadores: Expressão Afetiva,
Comunicação Aberta e Coesão.
A presença de ensino consiste na conceção, facilitação e direcionamento de
processos cognitivos e sociais, com o objetivo de alcançar resultados de
aprendizagem com significado pessoal e valor educacional. De acordo com os
autores, constitui um fator significativo na satisfação dos estudantes, na perceção da
aprendizagem e no sentido de comunidade. É constituída por 3 categorias com vários
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indicadores: Desenho instrucional e Organização, Facilitação do Discurso e Instrução
Direta.
Garrison & Vaughan (2008) sugerem que a comunicação afetiva e aberta constitui
um ingrediente necessário para estabelecer um sentimento de comunidade e permitir
o estabelecimento da coesão do grupo. Na perspetiva destes autores, o reforço social
torna-se, contudo, menos necessário no decorrer de discussões online e o foco muda
para objetivos académicos. Mais ainda, o aumento da sociabilidade dos participantes
em cursos online conduz a uma maior interação, apresentando por isso, implicações
diretas no desenvolvimento da presença cognitiva.
O modelo da Comunidade de Inquirição (COI) tem-se revelado uma ferramenta
conceptual útil para o estudo das comunidades de aprendizagem online e,
especificamente, a presença social tem sido estudada em vários ambientes virtuais.
Diversas investigações têm dado conta da importância desta variável, quer quando
considerada de modo integrada numa visão do modelo COI, quer quando perspetivada
de modo isolado e na configuração dos ambientes virtuais mais clássicos, como os
LMS e os Fóruns Online (Oliveira & Morgado, 2012), ou quando considerada em
ambientes emergentes como mundos virtuais, redes sociais entre outras (Macedo &
Morgado, 2009; 2010; Morgado, 2014).
Muitos das conceções de educação a distância e elearning perpassam visões de
que são contextos sem envolvimento em que a comunicação entre participantes é fria
e isenta de elementos psicológicos. O que a investigação tem concluído é
precisamente o inverso (Quintas-Mendes, Morgado & Amante, 2008; 2010).
Por outro lado, a emergência da Web 2.0 contribuiu com um conjunto enorme e
diverso de plataformas e ferramentas de comunicação, colaboração, relação
interpessoal e partilha online conhecido como a Web Social permitindo desenvolver e
potenciar a presença social nestes contextos.
O microblogging revela-se como uma das mais importantes tecnologias Web 2.0
com aplicação em diferentes domínios, desde a política à educação, tendo-se tornado
conhecido desde 2006 com o surgimento do Twitter. A adesão de milhões de
utilizadores em todo o mundo contribui para uma alteração no tipo de interação e
expressão online. Pode ser definido como uma forma /extensão do blogging em
tempo-real, possibilitando a criação de interações entre os utilizadores através de
várias ferramentas, serviços e aplicações. Por exemplo, Ouhriuela (2007) definiu-o
como uma mistura de blog, rede social e mensagem instantânea.
Existem várias plataformas de microblogging, como o Jaiku, o Cirip, o Plurk , o
Vine

entre outras, que são complementadas por uma planóplia de serviços e

aplicações que agregadas, criam ambientes virtuais mais complexos, maior número de
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funcionalidades e que referimos como exemplo, o TwitterCounter, o Twitter-Rank, o
Twitter-Friend, o Friend-to-Follower-Ratio, entre muitas outras.
A presença social também tem originado estudos no contexto do microblogging,
não só no contexto da educação a distância, como também, do blended learning ou
presencial. Assim, por exemplo, estudos de Dunlop & Lowenthal (2009) sobre o uso do
microblogging como ferramenta de interação mais informal entre professores e
estudantes têm demonstrado contribuir para cultivar o envolvimento e presença social
e para aumentar a capacidade de interação dos estudantes reportando os benefícios
em termos de presença social num dos cursos. Spilker, Silva, Leal & Morgado, (2015)
discutem casos sobre o seu uso no contexto de comunidades de prática. Simões &
Morgado (2016) descrevem a utilização do Twitter na formação de professores e
formadores com ênfase em competências de aquisição, mas também na criação da
comunidade virtual. Estamos de acordo com Siemens (2007) quando afirma que o
Twitter possui uma característica importante quando trabalhamos online que é a sua
capacidade de permitir a construção duma presença persistente. Isto deve-se ao facto
de as interações ocorrerem de forma imediata.
3. METODOLOGIA
O contexto do nosso estudo é o iMOOC Alterações Climáticas que constitui a
primeira implementação do modelo pedagógico iMOOC (Teixeira & Mota, 2014;
Teixeira, Mota, Morgado & Spilker, 2015). Tendo em consideração que este modelo de
MOOC envolve a possibilidade muito forte de interação social como suporte à
comunidade de aprendizagem e grupos, a plataforma construída resulta da integração
duma Rede Social com um LMS. Esta integração possibilitou a pilotagem dum modelo
pedagógico mais social, baseado na interação aberta e implementação da filosofia dos
ambientes pessoais de aprendizagem (PLE) (Mota, 2009), a criação de comunidades
diversas, uma aprendizagem rica na rede dando a oportunidade de adquisição,
desenvolvimento e/ou consolidação de competências para século XXI, entre as quais
colaboração, partilha de conhecimento e pensamento crítico.
O sistema da Rede Social desenvolvido apoiou as interações sociais e agiu como
um espaço colaborativo para os participantes do curso. A plataforma social oferece
recursos/ferramentas diversas entre as quais, microblogging (denominado de “Curtas”
e, semelhante ao Twitter), Blogs, Favoritos, Arquivo /Upload / Repositório, Perfil e
Gestão de "amigo de um amigo" online (a seguir outros participantes lista de
"Amigos").
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As Curtas constituem uma ferramenta da plataforma iMOOC que permite a
comunicação através de mensagens curtas de 140 caracteres possibilitando a criação
dum fluxo de comunicação em tempo real possuindo um papel muito importante na
promoção da interação, partilha de recursos digitais, colocação de desafios ou
pensamentos breves. Um comportamento necessário é o uso de etiquetas (tags) para
assinalar os temas/palavras-chave da conversação que está a ocorrer no stream.
O iMOOC Alterações Climáticas teve a duração de 8 semanas, sendo a primeira,
dedicada à Ambientação (BootCamp). Os seus objetivos foram: a) explorar e dominar
os recursos da plataforma iMOOC para a apropriação das características dum
ambiente aberto e massivo; b) adquirir competências de comunicação, partilha e
criação de conteúdo num ambiente virtual aberto e massivo; c) potenciar a criação de
sentido de comunidade através da imersão no ambiente do curso desde o seu início.
De acordo com o modelo iMOOC estas ações desenvolvem-se com o apoio duma
Equipa de Facilitação que colabora com os peritos de conteúdo (professores) atuando,
assim,

como

facilitadores

e

“treinadores”

da

comunidade,

e

efetuando

o

acompanhamento da interação social, modelando a atuação dos participantes e dando
resposta a questões técnicas.
No que respeita à recolha de dados, foram coligidas todas as mensagens
produzidas durante este período (uma semana) no migroblog da plataforma iMOOC,
num total de 833. No tratamento de dados recorreu-se à análise de conteúdo, com
base em categorias (Bardin, 1979; Quivy & Capenhoudt, 2005). Estas mensagens
foram classificadas de acordo com o sistema de Categorias e Indicadores
estabelecidos por Rourke, Anderson, Garrison & Archer (2001) apresentado no
Quadro I.
Para conhecer a evolução temporal no decurso desta semana, optou-se por dividir
a análise das Curtas em 3 fases, correspondentes aos 3/3 do tempo da duração total à
semelhança de outros estudos: 1ª fase, 1º terço da semana de ambientação; 2ª fase,
2º terço da semana e 3ª fase: 3º terço da ambientação. Refira-se que no que respeita
ao procedimento de análise, cada Curta (mensagem) foi categorizada apenas numa
categoria.

Categoria
Afetiva (01)

Indicadores

Definição

Expressão de emoções (01)

Expressões convencionais ou não convencionais que
incluem a repetição de pontuação, recurso a maiúsculas e
a emoticons.

Uso de humor (02)

Provocar, adular, ironizar, usar sarcasmo.

Auto- revelação (03)

Apresentação de detalhes da vida exterior à turma ou
expressões de vulnerabilidade.
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Interativa (02)

Coesiva
(03)

Formular perguntas/
responder a perguntas (01)

Os estudantes fazem perguntas a colegas ou ao
moderador que são respondidas por um destes (ou colega
ou moderador)

Cumprimentar, elogiar (02)

Elogiar o conteúdo das mensagens dos colegas e/ou a sua
aparência.

Expressar concordância (03)

Concordar com os colegas ou com o conteúdo das suas
mensagens

Pedir ajuda / Ajudar (04)

Expressões que evidenciam o pedido de ajuda para
realizar determinadas ações / expressões que evidenciam
ajuda

Referência à vida real (05)

Fazer referência a acontecimentos da vida real

Vocativos (01)

Dirigir-se ou referir-se aos participantes pelo nome.

Recurso a termos inclusivos (02)

Dirigir-se ou referir-se ao grupo como nós, nos, nosso

Recurso à função fática da
linguagem, saudações (03)

Comunicação que apenas tem como objetivo a função
social; saudar e despedir-se.

Realização de atividades extra
curriculares (04)

Proposta de realização de atividades extra curriculares

Indicação do grupo (05)

Quadro I - Categorias e Indicadores de Presença Social (Rourke, Anderson, Garrison &
Archer, 2001)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O iMOOC Alterações Climáticas no Contexto da Experiência de Vida contou com
um total de 1016 inscritos, sendo que, desse total, participaram efetivamente, 644
indivíduos. Apresenta-se, seguidamente, os resultados obtidos na análise de conteúdo
das Curtas.
O total de mensagens produzido nas Curtas durante o iMOOC Alterações
Climáticas foi de 1540 tendo sido produzido, na primeira semana, 833 Curtas. Significa
isto que, mais de 50% das mensagens emitidas nas Curtas ocorreram no período de
Ambientação (BootCamp).
Dum modo geral, ao longo desta semana, as Curtas distribuíram-se do seguinte
modo: Fase 1 (59, 4 %); na Fase 2,17, 7 %; Fase 3 produziram-se 23, 4% das
mensagens da semana. Verificou-se que foi na Fase 1, correspondendo precisamente
ao início do iMOOC, que se registaram os maiores valores de interação e
comunicação através das Curtas, para na Fase 2, decrescerem e terminar, com uma
ligeira subida resultante das mensagens diretamente relacionadas com o início “oficial”
dos temas do iMOOC Alterações Climáticas antecipando, assim, a semana 2,
dedicada aos conteúdos propriamente ditos.
Em cada uma das fases, o conteúdo das mensagens tem uma incidência clara
nas categorias da presença social, como é possível de observar no Gráfico 1.
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Gráfico 1. Total das Curtas por categorias da Presença Social

Os resultados obtidos na análise por categoria permite-nos ter uma visão com
maior profundidade de como se manifestou a presença social através do microblog.
Em termos globais da semana de Ambientação, as categorias da presença social com
valores mais elevados foram: Expressão de Emoções no caso da categoria Afetiva
com 62, 1%, seguida da Formulação e Respostas a Perguntas na categoria Interativa
(64,1%), uso de Vocativos (42,6%) e recurso à Função Fática em saudações (31,7%)
na categoria Coesão. Quando se analisam os resultados obtidos por Fases, verifica-se
alguma oscilação da sua prevalência entre a Fase 1 e a Fase 3. Senão vejamos: na
Fase 1 tem maior prevalência a Expressão de Emoções (62,8%) na categoria Afetiva,
seguida da Formulação de Perguntas (62, 3%) na categoria Interativa e o Uso de
Vocativos 37,7% e o recurso à Função Fática (34,9%) no caso da Coesiva. No caso da
Fase 3, ou seja, no final da semana de ambientação do iMOOC, o indicador
Expressão de Emoções volta a subir registando 61, 5% (categoria Afetiva) e a
Formulação de Perguntas e Respostas regista o valor mais elevado com 68, 3% e, por
fim, o uso de Vocativos (categoria Coesiva) atinge os 60% (cf. Quadro II).
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62,3%

6,9%

2,8%

24,1%

3,9%

37,7%

27,5%

34,9%

495

F2

57,1%

21,4% 21,4%

63,1%

3,1%

12,3%

19,2%

2,3%

60,9%

21,7%

17,4%

143

F3

61,5%

26,9% 11,5%

68,3%

10,0%

1,1%

15,0%

5,6%

60,0%

20,0%

20,0%

195

Total

62,1%

24,1% 13,8%

64,1%

7,0%

4,2%

20,7%

4,0%

42,6%

26,1%

31,3%
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Quadro II. Distribuição dos resultados nas categorias de Presença Social por Fases

Efetuando uma análise por categoria e respetivos indicadores, no caso da
categoria Afetiva verifica-se a existência duma relativa homogeneidade na Expressão
de Emoções pelos participantes nas Curtas ao longo deste período patente no valor
registado em cada uma das fases: Fase 1 (62, 9 %), Fase 2 (57,1 %) e Fase 3 (61,
5%), fazendo pressupor um nível de envolvimento bastante elevado e regular da parte
dos participantes (cf. Gráfico 2)

Gráfico 2. Distribuição dos resultados na categoria Afetiva de Presença Social por Fases

Ainda na categoria Afetiva verifica-se que foi na Fase 1, que os participantes mais
fizeram uso da Expressão de Emoções (62,8%), recorreram ao Humor (23,8%) e
demonstraram Auto-revelação (13,3 %), o que se justifica dado ser o início do MOOC
e dum novo tipo de experiência de aprendizagem, para a generalidade dos
participantes, bem como uma fase com caracter de maior socialização, como tem sido
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documentado na literatura relativa aos cursos online mais formais (por exemplo,
Salmon, 2011; 2013).
Analisando os resultados da categoria Interativa, verificamos que a maior
incidência de mensagens nas Curtas, em todas as fases, se concentra na Formulação
de perguntas/ Resposta a perguntas (cf. Gráfico 3) demonstrando um fluxo interativo
muito produtivo ao longo da semana de ambientação. Além disso, atendendo ao
carater contínuo das interações via microblog em geral, com esta ferramenta em
particular (tempo real) integrada numa plataforma social, regista-se também, um nível
de participação e envolvimento dos participantes bastante assinalável desde as
primeiras horas do início do MOOC, mantendo-se regular até ao final da semana,
obtendo até ao final uma ligeira subida.

Gráfico 3 – Distribuição percentual da categoria Interativa, por fases

Quanto à categoria Coesiva, e tal como se verificou na categoria Afetiva, registouse um número mais elevado de ocorrências na Fase 1, ou seja, nos primeiros dias do
MOOC. Foi ainda nesta fase que se observou o início dum tratamento mais pessoal
entre os participantes ao usarem o nome próprio e vários termos inclusivos, como
“grupo”, “comunidade”, “parceiros”, “companheiros”, etc. quando se referiam ao
iMOOC em si, projetando o seu envolvimento e pertença a este curso. Por outro lado,
o uso de Vocativos registou um incremento na Fase 2 e manteve-se na Fase 3,
sugerindo que os indicadores de coesão do grupo se exprimem desde o início já numa
fase do MOOC em que os indivíduos se projetaram como pessoas reais através da
expressão afetiva e emocional, para num outro momento, Fase 2 (60, 9%) e Fase 3
(60%) (cf. Quadro 1 e Gráfico 4) se focarem no estabelecimento de laços de coesão
entre os membros do grupo/comunidade/ rede criando as condições para o efetivo
início do MOOC na semana 2 e, a sua aprendizagem.
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Gráfico 4 – Distribuição percentual da categoria Coesiva, por fases

Dos resultados obtidos podemos sublinhar que a Fase 1 se evidencia como uma
fase muito importante, concentrando-se nela o valor mais elevado de Curtas produzido
ao longo do MOOC. Este resultado aponta para a importância de se considerarem os
primeiros dias como vitais, quer em termos do design instrucional dos MOOCs, quer
relativamente à facilitação dos mesmos. Por outro lado, também evidencia que o
contexto deste modelo de MOOC – o iMOOC - se revela como bastante interativo,
participativo e com uma dinâmica social intensa na medida em que o seu modelo
pedagógico permite a expressão da presença social da sua comunidade.
5. CONCLUSÕES E FUTURAS INVESTIGAÇÔES
Estas conclusões não constituem prova, por si só, de que a presença social foi de
facto incrementada pela utilização de microblogging neste MOOC, ou mesmo, que
este MOOC foi melhor sucedido devido ao recurso a uma plataforma com integração
da ferramenta microblog que funcionou como elemento central da comunicação. No
entanto, estes resultados conduzem-nos a concluir não só que, o nível de
participação/comunicação expresso através do microblog foi muito elevado, mas
também que se manteve com um certo grau de regularidade ao longo das várias fases
da semana (Fase 1, Fase 2 e Fase 3). Por outro lado, apontam ainda para o facto de
os participantes se terem envolvido desde a primeira hora no iMOOC, manifesto nos
valores atingidos pela expressão emocional, comunicação pelo humor e autorevelação que como sabemos, são os indicadores paradigmáticos da presença social
no quadro conceptual da Comunidade de Inquirição (COI). Finalmente, os resultados
permitem-nos ainda concluir que os participantes deste MOOC se apropriaram muito
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bem do microblog tendo reagido, quer à “massividade”, quer à “abertura” do MOOC
(registe-se que todas as Curtas eram visíveis por todos) mantendo-se conectados e
revelando como o utilizam em contexto educacional.
Estes resultados vão de encontro àqueles obtidos por Cheng (2014) sobre as
possibilidades dos MOOCs terem a capacidade de expressar aspetos emocionais do
contexto, ou seja, aquilo a que Shuttle, Malouff, Price, Walter, Burke & Wilkinson
(2008) chamam emotional affordance. Segundo estes autores, a expressão das
emoções em contexto dos MOOC tende a ser, por um lado, mais saliente, verbal e
pública e, por outro, mais partilhada e distribuída.
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Resumo:

Neste trabalho propõe-se a análise de estudos que aplicam
gamificação em ambientes educacionais, verificando as suas
formas de aplicação e possíveis impactos nos estudantes.
Para tal foi utilizada a metodologia de revisão sistemática, na
qual utiliza a literatura relacionada com um determinado
tema, como fonte de dados. A metodologia conduziu a
pesquisa através de etapas iniciais, a fim de definir o
objetivo da pesquisa, a literatura a ser utilizada e os
possíveis estudos para análise. Posto isto, foi possível
então, revisar, selecionar e analisar os estudos relevantes
para cumprir o objetivo do trabalho. Com esta pesquisa foi
possível observar que gamificação é uma técnica promissora
que pode favorecer a motivação e o entusiasmo dos
usuários. Já em ambientes de ensino, alguns dos elementos
de gamificação podem gerar resultados negativos, isto
porque há elementos que fomentam a competição e devem
ser utilizados com cautela ou substituídos pelos que
incentivam a colaboração. Também deve-se atentar para que
o ambiente não altere os objetivos dos alunos, fazendo-os ter
consciência que o utilizam para aprender. Ainda que existam
ressalvas, há suporte para aplicação de gamificação em
ambientes virtuais, pois os resultados apontam que alunos
submetidos a ambientes gamificados apresentaram melhoras
nos índices de motivação, participação ou desempenho
acadêmico.

Palavras-chave:

Gamificação na Educação, Revisão Sistemática, Informática na
Educação.

Abstract:

This paper aims to analyze studies applying gamification in
education environments, check their procedures and impacts
on students. For this we used a systematic mapping
methodology that uses the related literature for a theme as
the data source. Inicial steps were taken in order to define
the research objectives, the literature, and possible studies.
Thereafter was possible to review, select and analyze the
relevant studies to the research objectives. From this
research it was seen that gamification is a promising
technique
and
can
increase
users
motivation
and
engagement. In regard to educational environments some of
gamification elements may produce negative results, this is
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because there are elements that encourage competition and
should be used carefully or replaced by those favoring
collaboration. Likewise the enviroment must mantain the
students objectives, by being aware that they use it to learn.
Although it has exceptions, deployment gamification in virtual
environments is supported by the results in which students
submitted to gamified enviroments showed improvements in
engagement, participation and academic performance.
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1. INTRODUÇÃO
As novas tecnologias têm revolucionado diversos formatos do cotidiano, sejam
eles de entretenimento, relacionamento, discussões, acesso a conhecimento, entre
outros. Com estas revoluções algumas gerações já nascem e crescem acostumadas
com as novas tecnologias. Porém, para eles não houveram revoluções tecnológicas,
acreditam que a Internet sempre existiu, assim como a televisão em alta definição, os
celulares, os aplicativos, as redes sociais, entre outras. A sua maneira de perceber o
mundo é diferente daqueles que viveram esta mudança, e para Prensky (2001) estas
novas gerações são chamadas de Nativos Digitais.
Em ambientes de ensino tradicionais, os Nativos Digitais não se sentem
entusiasmados, nem motivados, isto porque há uma grande distância entre o mundo
educacional, pautado nos moldes tradicionais, e o mundo do entretenimento, com
inovações tecnológicas nas quais são “nativos”. É nesta lacuna que crescem os
esforços da Informática na Educação, buscando reduzir esta distância através da
inserção de inovações tecnológicas no ensino.
Ao observar a desmotivação e o baixo envolvimento dos alunos em ambientes
educacionais, pesquisadores começam a procurar novas alternativas para minimizar
este problema. Uma das alternativas encontradas foi utilizar um método, comum até
então apenas em mídias digitais, para gerar envolvimento dos usuários. Esta
alternativa é a Gamificação, que consiste na aplicação de elementos de jogos em
situações que não são jogos, com objetivo de gerar entusiasmo, atrair usuários,
chamar atenção.
Gamificação pode ser uma alternativa promissora, uma vez que jogos digitais e seus
elementos estão presentes no cotidiano dos Nativos Digitais. Assim, pesquisadores
voltaram sua atenção e esforços para aplicar Gamificação na Educação.
Esta pesquisa aplica a metodologia de Revisão Sistemática para identificar o que
a literatura especializada afirma sobre o tema, a partir daí será possível identificar o
caminho que tais pesquisas têm tomado, quais os elementos de gamificação mais
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utilizados, em quais níveis de ensino são mais promissores e se os resultados desta
prática tem sido satisfatórios.
2. NOVAS TECNOLOGIAS DE ENSINO
Nativos Digitais já convivem com tecnologias como computador, Internet, vídeo
game e celular e também, aprendem através de métodos de ensino digitais (Prensky,
2001). Mas se a escola e os formatos de ensino não oferecem suporte a recursos
tecnológicos, ou seja, não está presente no mundo dos Nativos Digitais, não gera
envolvimento emocional, desmotivando o aluno (Lee & Doh, 2012).
O avanço tecnológico gerou uma grande distância entre tecnologias voltadas ao
entretenimento e tecnologias educacionais e para suprir esta lacuna é necessário
voltar os esforços ao desenvolvimento de objetos e ambientes educacionais digitais.
Criar novos formatos para que as novas gerações se utilizem das suas formas usuais
de interação, gerando motivação para seu uso, fugindo dos formatos tradicionais que
já não são entusiasmantes. Ambientes virtuais se tornaram instrumentos importantes
para os novos formatos educacionais na era digital, criando um aprendizado centrado
no aluno, além de práticas educacionais que oferecem formatos mais flexíveis de
aprendizado (Shopova, 2012).
Porém, ainda se deve pensar sobre a aplicação correta da tecnologia, para que
não haja apenas uma transferência de informações apresentadas presencialmente
para o computador, ou para um ambiente virtual, ou seja, utilizá-lo apenas como um
repositório de conteúdos (Caputi & Garrido, 2015).
A asserção acima é constatada nos resultados apresentados em (Santana, Neto,
& Costa, 2014), no qual analisou os componentes de um ambiente virtual amplamente
utilizado, denominado Moodle, constatando que os seus componentes estavam sendo
subutilizados e que não influenciavam no desempenho dos estudantes.
Não é suficiente então, que sejam aplicadas novas tecnologias, é necessário
pensar ambientes que considerem a geração de envolvimento e motivação no seu
correto uso. Vale lembrar que isto não é uma tarefa fácil. Ainda assim, na literatura
alguns autores propõem algumas formas para gerar envolvimento e motivação, uma
destas abordagens, com destaque recente, é a Gamificação.

2.1

Gamificação
A Gamificação, do inglês Gamification, é um conceito estabelecido nas mídias

digitais. Este conceito foi citado em alguns documentos a partir de 2008, porém o
termo foi observado com maior expressão em meados de 2010, quando empresas e
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conferências difundiram efetivamente tal conceito (Deterding, Khaled, Nacke, & Dixon,
2011). Desde então, o conceito começou a ganhar espaço noutras áreas do
conhecimento.
Deterding et al. (2011) define que: “Gamificação é o uso de elementos do projeto
de jogos em contextos não-jogo.” Esta definição pode ser dividida e analisada em três
partes:
Elementos de Jogos: São como uma caixa de ferramentas, onde existem peças
para trabalhar ou adequar-se a diferentes fins. Alguns do exemplos são:
pontuação, barra de progresso, níveis, pontos, personagens, emblemas ou
troféus (considerados como recompensas), rankings, entre outros.
Técnicas de Projetos de Jogos: Os jogos são projetados de forma sistemática,
pensativa e artística, com o propósito de ser divertido. As técnicas são uma
forma de pensar, não apenas um conjunto de práticas, mas uma maneira de
abordar os desafios.
Contextos não-jogos: Envolvem tudo, a não ser o jogo em si. Quando o jogador
joga, o faz por diversão ou entretenimento, mas se estiver jogando para outras
razões, não o está fazendo apenas por diversão, mas por servir algum objetivo.
Então, isso é um contexto não-jogo.
É possível sumarizar tal definição e afirmar que gamificação é o uso de elementos
de jogo (além do jogo em si) com elementos pertencentes aos projetos de jogos (além
da tecnologia ou práticas tecnológicas), com uma finalidade ou objetivo específico
(além da diversão).
Dada a definição, sua aplicação prática procura motivar o usuário, ou seja, criar
um maior envolvimento do usuário com a ferramenta. A motivação é o que os
ambientes e ferramentas de ensino têm buscado, atrair mais usuários/alunos, chamar
atenção, motivar. Neste campo a gamificação no ensino ganha espaço, pois aplicado
em ambientes educacionais, pretende colmatar o problema relatado anteriormente, o
envolvimento das novas gerações.
3. METODOLOGIA
Para a procura na literatura especializada as aplicações de Gamificação no
Ensino, foi proposta a utilização da metodologia de Revisão Sistemática. Esta
metodologia é uma forma de pesquisa em que a literatura relacionada a um
determinado tema é a fonte de dados (Sampaio & Mancini, 2007). Assim, os dados
observados nesta pesquisa forneceram informações sobre um determinado tema,
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apresentando possíveis temas em evidência e auxiliando investigações futuras (Linde
& Willich, 2003).
Para Sampaio e Mancini (2007) ao realizar uma revisão sistemática é necessário
cumprir três etapas iniciais: Etapa 1: Definir o objetivo da revisão; Etapa 2: Identificar a
literatura; Etapa 3: Selecionar os estudos possíveis de serem incluídos.
Após as etapas iniciais, os passos seguintes foram: Passo 1: Definir a pergunta de
pesquisa; Passo 2: Buscar a evidência; Passo 3: Revisar e selecionar os estudos;
Passo 4: Analisar os estudos.

3.1

Etapas Iniciais

3.1.1 Etapa 1: Definir o objetivo da revisão
O objetivo desta revisão foi encontrar aplicações de gamificação no ensino e
levantar pontos fracos e fortes, decorrentes dela.

3.1.2 Etapa 2: Identificar a literatura
Aqui foram escolhidos periódicos que atenderam a três critérios: Na área do
ensino; Com linha de Informática na Educação; Com alta classificação de qualidade.
Os periódicos foram encontrados através da plataforma CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), uma organização brasileira que atua
no acesso e divulgação científica. Uma de suas ações é a classificação dos periódicos
por estratos indicativos de qualidade, denominado Qualis, sendo: A1 (mais elevado);
A2; B1; B2; B3; B4; B5; C. Para esta pesquisa foram escolhidos os periódicos com
Qualis A1, na área do ensino e com linha de Informática na Educação, sendo
elencados na Tabela 1.
ISSN

Periódico

0360-1315 Computers and Education
1382-3892 International Journal of Computers for Mathematical Learning (Alterado o
nome recentemente para: Technology, Knowledge and Learning)
0263-5143 Research in Science & Technological Education
Tabela 1 – Periódicos utilizados na pesquisa.

3.1.3 Etapa 3: Selecionar os trabalhos
Para seleção dos trabalhos foram realizadas buscas nos periódicos, a partir dos
artigos que citavam a palavra gamification (gamificação). Os artigos coletados foram
elencados na Tabela 2.
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Índice

Referência

Índice

Referência

CE1

(Domínguez et al., 2013)

CE12 (Garcia-Cabot,
de-Marcos,
Garcia-Lopez, 2015)

CE2

(Falloon, 2013)

CE13 (Hanus & Fox, 2015)

CE3

(Börner, Klaz & Specht, 2014)

CE14 (Wang, 2015)

CE4

(Boyle et al., 2014)

CE15 (Yilmaz et al., 2015)

CE5

(Christy & Fox, 2014)

TKL1 (Daily et al., 2014)

CE6

(de-Marcos et al., 2014)

TKL2 (Ifenthaler et al., 2014)

CE7

(Filsecker & Hickey, 2014)

TKL3 (Deeds, 2015)

CE8

(Magana, 2014)

TKL4 (Gibson & Freitas, 2015)

CE9

(Attali & Arieli-Attali, 2015)

TKL5 (Jovanovic & Devedzic, 2015)

CE10 (Boticki et al., 2015)
CE11 (Davis & Singh, 2015)

&

TKL6 (Kessler, Stein, & Schunn, 2015)

Tabela 2 – Artigos coletados nas buscas dos periódicos

As buscas realizadas nas etapas iniciais retornaram um número reduzido de
trabalhos, sem ocorrências anteriores a 2012. Porém, apresentou-se um crescimento
nos últimos anos, indicando possibilidades de difusão do conceito no ensino.

3.2

Passos para Revisão Sistemática
Após a realização das etapas iniciais foram realizados os próximos passos,

descritos na metodologia e explorados de seguida.

3.2.1 Passo 1: Definir a pergunta de pesquisa
A pergunta de pesquisa foi estabelecida sendo: “Quais são as tendências nas
pesquisas em gamificação na educação e que contribuições podem trazer para o
ambiente de ensino aprendizagem?”.

3.2.2 Passo 2: Buscar a evidência
Uma vez que a pergunta de pesquisa aponta para a necessidade de identificar as
tendências nas aplicações da gamificação na educação, de modo a encontrar a
evidência foi necessário realizar a leitura de todos artigos e identificar como são
realizadas as aplicações de gamificação no ensino, em que níveis são aplicadas, bem
como os pontos positivos e negativos da sua inserção em ambientes educacionais.

3.2.3 Passo 3: Revisar e selecionar os estudos
Conforme o critério de busca, todos artigos continham a palavra gamification, mas
nem todos apresentavam aplicação de gamificação em contextos de ensino, sendo
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assim, CE2, CE3, CE4, CE8, CE12 e TKL2 foram removidos da avaliação. Há
também, artigos que aplicam jogos, tutores inteligentes e mundo virtual 3D para
análise de motivação, entusiasmo e desempenho acadêmico. Embora os objetivos
sejam semelhantes aos que gamificação se propõe a atingir, Shneiderman (2004)
afirma que a gamificação na educação não consiste em criar um jogo, ainda que
educacional. Desta forma, foram removidos da avaliação CE14, CE15, TKL1, TKL4 e
TKL6, por não serem relevantes para responder a pergunta de pesquisa.
Foram selecionados então, os artigos elencados na Tabela 3, sendo relevantes
para responder à pergunta de pesquisa.

Índice

Referência

Índice

Referência

CE1

(Domínguez et al., 2013)

CE10 (Boticki et al., 2015)

CE5

(Christy & Fox, 2014)

CE11 (Davis & Singh, 2015)

CE6

(de-Marcos et al., 2014)

CE13 (Hanus & Fox, 2015)

CE7

(Filsecker & Hickey, 2014)

TKL5 (Jovanovic & Devedzic, 2015)

CE9

(Attali & Arieli-Attali, 2015)
Tabela 3 – Artigos selecionados para análise.

3.2.4 Passo 4: Analisar os Estudos
As próximas seções apresentam a realização do Passo 4, realizando a análise
dos estudos e os resultados encontrados.
4. ANÁLISE DOS ARTIGOS
A análise dos artigos selecionados concentraram-se em três objetivos: identificar
as formas de aplicação da gamificação; identificar os níveis de ensino atingidos e
observar os resultados que os mesmos obtiveram através desta aplicação.

4.1

Formas de aplicação da gamificação
As formas e os elementos de gamificação definem os objetivos de cada estudo. A

seguir serão relatados os elementos utilizados nos artigos selecionados.
4.1.1 Emblemas
Em CE1 e CE6, a aplicação de gamificação deu-se através de um plug-in (uma
ferramenta externa ao navegador), numa plataforma de e-learning. O primeiro
observou o impacto emocional e social dos estudantes, o segundo comparou
gamificação com redes sociais educacionais.
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Em CE10, CE11 e TKL5, emblemas, ou recompensas virtuais, foram utilizados
como o único elemento de gamificação. O primeiro avaliou o papel de emblemas num
sistema de aprendizagem social, voltado para a colaboração. O segundo avaliou o
papel dos emblemas na participação dos alunos em programas fora da sala de aula. E
o último apresentou alguns ambientes que utilizam emblemas para motivar,
reconhecer e credenciar experiências de aprendizado.
CE13 aplicou emblemas para medir motivação, sociabilidade, esforço, satisfação
e desempenho acadêmico.
CE7 aplicou emblemas de forma externa ao ambiente virtual (recompensa
tangível), de acordo com realizações dentro de um ambiente virtual.

4.1.2 Quadro de Líderes (leaderboards)
Foram observados em CE1, CE6, CE7 e CE13, juntamente com emblemas.
Porém, em CE5 há aplicação isolada de quadro de líderes para verificar seu impacto
no desempenho dos estudantes numa representação virtual de sala de aula.
Para que o quadro de líderes seja aplicado, é necessário uma medida para
estabelecer sua ordem. Algumas das medidas utilizadas para classificação foram: a
quantidade de atividades realizadas (CE1, CE6); nível de progresso no ambiente
(CE7); número de emblemas (CE13).

4.1.3 Pontos
Um outro elemento de gamificação que pode ser utilizado para fornecer uma
medida ao quadro de líderes é o de pontos. CE9 utiliza este elemento e detalha o
efeito decorrente da introdução deste na realização de tarefas.

4.1.4 Social
É uma das bases para gamificação e aparece na maioria dos artigos (oito dos
nove analisados), apenas CE9 não apresenta sua inserção.
A Figura 1 apresenta a quantidade de artigos, nesta revisão, que utilizam cada um
dos elementos observados.
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Recompensas Tangíveis
Pontos
Quaro de Líderes
Emblemas
Social
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Figura 1 – Elementos de gamificação presentes nos artigos analisados

4.2

Níveis de ensino
A fim de observar quais são os níveis ou modalidades de ensino mais presentes

nos artigos analisados, a Tabela 4 relaciona os níveis com os trabalhos analisados.

Trabalhos

Nível de Ensino
Graduação

CE1; CE5; CE6; CE13

Ensino Médio (15 a 17 anos)

CE11

Fundamental (6 a 14 anos)

CE7; CE10

Outros

CE9; TKL5
Tabela 4 – Níveis de Ensino identificados nos trabalhos

Em maior número destacam-se as aplicações de gamificação no Ensino Superior,
com quatro trabalhos direcionados. Para o Ensino Fundamental foram observadas
duas aplicações e para o Ensino Médio apenas uma. Os dois artigos especificados na
coluna Outros não apresentam aplicação em nenhum nível de ensino específico.
Outros níveis de ensino não foram observados em nenhum artigo analisado.

4.3

Resultados das Aplicações
Para avaliação dos impactos decorrentes da aplicação de gamificação foram

analisados os artigos, de acordo com o resultado obtido, frente às medições de
motivação, entusiasmo, participação e desempenho acadêmico.
Em CE1 alguns dados quantitativos não apresentaram diferença significativa no
desempenho dos alunos. Em CE6, o ambiente gamificado apresentou maiores índices
de participação quando comparado ao ambiente virtual tradicional, porém com
desempenho inferior a rede social. Um dos motivos apontados pelo próprio autor foi a
dificuldade do uso do ambiente através do plug-in ofertado.
Com emblemas e quadro de líderes, CE7 apresentou que recompensas externas
não favoreceram o entusiasmo, no entanto, não prejudicou os índices de motivação
dos estudantes, que apresentaram ganhos no entendimento da disciplina. Já CE13,
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com os mesmos elementos, mostrou que alunos submetidos aos formatos de
gamificação mostraram menores índices de motivação e satisfação.
Apenas com emblemas, CE10 cita que somente motivam a aprender
significativamente, quando os professores provêm o contexto correto. Neste também,
foi notado que a colaboração tem um forte potencial para o desempenho dos
estudantes.
Já em CE11, os emblemas foram bem recebidos pelos estudantes e se tornam
registros oficiais de suas habilidades. Resultados semelhantes foram observados em
TKL5, no qual emblemas agem como uma recompensa e tendem a motivar o aluno.
Porém, ambos relatam que os emblemas devem se ajustar aos objetivos pedagógicos,
uma vez que os alunos podem alterar seus objetivos para, apenas, ganhar emblemas.
Com quadro de líderes, CE5 comparou os efeitos da inserção de quadros de
líderes entre homens e mulheres. Quando o quadro era predominantemente feminino,
a maioria reduziu seu desempenho. O autor finaliza abordando que o quadro de
líderes pode afetar o desempenho dos alunos, algumas vezes, negativamente.
Com pontos, CE9 comparou dois grupos, adultos (18-75 anos) e crianças (6-8
série). As crianças apresentaram melhores ganhos, ainda assim, os pontos não
afetaram o desempenho dos dois grupos em relação à veracidade das respostas,
apenas com relação à velocidade. Os estudantes foram levados a responder mais
rápido, porém sem preocupação com a resposta correta.
A Tabela 5 sumariza os resultados encontrados relativos aos índices de
motivação, entusiasmo, participação e desempenho. Com os resultados encontrados,
é possível notar que, embora alguns resultados apresentem-se negativos ou não
afetam os índices medidos, existiram situações que a gamificação trouxe resultados
positivos. Melhoras no entusiasmo e participação ficaram mais evidentes, tendo em
conta que afetar tais índices é a finalidade principal da gamificação.
Artigos

Motivação

Entusiasmo

Participação

Desempenho

CE1

-

-

-

Não afetou

CE5

-

-

-

Afetou **

CE6

-

Melhorou*

Melhorou*

-

CE7

-

Não afetou

-

Melhorou

CE9

-

Melhorou

Melhorou

Afetou **

CE10

-

Melhorou

-

-

CE13

Prejudicou

-

-

-

CE11 e TKL5 não apresentaram se os índices melhoraram.
* Melhorou comparado ao tradicional mas piorou comparado a redes sociais.
** Afetou algumas vezes positivamente outras negativamente

Tabela 5 – Resultados frente aos índices analisados em cada trabalho
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Há

também,

resultados

dúbios,

afetando

especialmente

o

desempenho

acadêmico, algumas vezes, positivamente, outras negativamente.
Já a motivação apresenta-se difícil de se atingir, mas também, difícil de ser
medida. Há diferentes formas de medição, mas não há um consenso acerca das
práticas recomendadas, o que torna muito difícil dos estudos realizarem sua análise.
Também, é possível notar o potencial de gamificação no ensino, uma vez que é
possível afetar claramente índices de entusiasmo e participação. Melhorando tais
índices, é possível afetar o desempenho acadêmico, motivação, entre outros.
5. DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos trabalhos nota-se a importância de conduzir corretamente a
aplicação de gamificação em ambientes educacionais, dado o grande potencial que tal
recurso pode oferecer aos índices de participação e entusiasmo.
Com relação aos elementos de gamificação, o elemento social está mais
presente. Sendo uma das bases da Gamificação, o elemento social faz com que
usuários não se sintam sozinhos ao realizar atividades, mas tenham formas de contato
com outros, sentindo-se parte de uma comunidade ou grupo. Seu uso também, é
imprescindível para atingir as dimensões pedagógicas e garantir a qualidade de
ambientes virtuais (Hamid, 2001).
Emblemas, ou recompensas virtuais, também são um elemento observado em
grande quantidade. Alguns autores afirmam ser um prêmio simbólico para realização
de qualquer atividade. Apresenta resultados muito variados, afetando algumas vezes
positiva e negativamente. Deve ser então, aplicado corretamente, pois se for
interpretado como recompensa externa, pode reduzir a motivação do aluno e trazer
sua atenção apenas aos emblemas (recompensas) e não ao ensino (Abramovich,
Schunn, & Higashi, 2013).
Para a utilização de Quadro de Líderes (leaderboards) também, se deve tomar
consciência dos possíveis resultados. Um dos trabalhos analisados relatam que os
alunos não ficaram satisfeitos com a aplicação do quadro, pois afirmam não ser uma
classificação justa, pois não representa fielmente o conhecimento de cada aluno
(Domínguez et al., 2013).
É possível notar que quadro de líderes é um elemento controverso no ensino, uma
vez que pode gerar competição. Pontos e recompensas tangíveis seguem o mesmo
conceito, no ensino podem não ser aplicados frequentemente, pois podem ocasionar
mudança nos objetivos pedagógicos.
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Com relação aos níveis de ensino, é maior o número de inserções de gamificação
no Ensino Superior. Neste nível, os estudantes já conseguem gerir diferentes recursos,
conteúdos e disciplinas, apresentando também, facilidades de uso ambientes virtuais.
Já para crianças, um ambiente completo para gerenciamento de uma disciplina com
recursos e conteúdos são mais difíceis de observar, até mesmo difíceis de serem
criados e idealizados. Desta forma, são mais comuns os elementos que trazem
ludicidade ao processo.
Num contexto geral, a correta inserção de gamificação no ensino implica que seus
objetivos devem estar alinhados com objetivos pedagógicos. Não se deve apenas
inserir elementos à espera de resultados promissores. É necessário garantir um
significado, um motivo. O aluno deve utilizar o ambiente sabendo que o usa para
aprender, este é o objetivo final em ambientes educacionais gamificados. Caso
contrário, o estudante estará utilizando o sistema para ganhar pontos, recompensas,
notoriedade.
A análise dos artigos concorda com Deeds (2015), pois de fato não há uma regra
ou receita para o sucesso. Alguns casos apresentam resultados promissores, outros
não. Deve-se entender quais são os caminhos para a escolha dos corretos elementos
para ambientes de ensino, e não desviar dos objetivos pedagógicos. Somente assim,
poderão ser construídos ambientes educacionais que apresentam ganhos efetivos.
6. CONCLUSÕES
Recentemente a Gamificação no Ensino têm sido destaque por tentar atingir um
ponto importante, motivar os estudantes e os entusiasmar para atividades voltadas ao
seu desenvolvimento acadêmico.
Este trabalho identificou o que a literatura especializada traz sobre aplicações de
Gamificação na Educação, através de uma Revisão Sistemática. Foi possível então,
identificar como as pesquisas se têm estruturado acerca deste assunto.
Os resultados observados mostram que ainda há pouca produção científica sobre
o assunto, mas denota-se uma tendência crescente nos últimos anos.
As primeiras impressões acerca das aplicações de Gamificação no Ensino
sugerem que alguns dos elementos utilizados geram resultados negativos. Este fato
deve ser levado em consideração, uma vez que há elementos de gamificação
possíveis e viáveis para inserção em tais ambientes, outros não. Por exemplo,
elementos que fomentam a competição devem ser substituídos por aqueles que
incentivam a colaboração.
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Também se deve atentar para que não existam mudanças nos objetivos dos
alunos, pois se o ambiente não for projetado adequadamente, os alunos podem alterar
seus objetivos, procurando apenas ganhar recompensas.
Ainda que existam ressalvas para aplicação de gamificação no ensino, há grande
suporte para implementação destes conceitos em ambientes virtuais, uma vez que os
resultados apresentam-se promissores. Na maioria dos artigos analisados, os
ambientes gamificados apresentaram melhoras nos índices nos quais mediam, sendo
eles motivação, entusiasmo, participação ou desempenho acadêmico.
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Resumo:

Este artigo está inserido, num estudo mais amplo, no âmbito
do doutoramento em Ciências da Educação, na área de
especialização em Tecnologia Educativa e tem como objetivo
dar a conhecer as estratégias de interações online, entre os
docentes de uma comunidade de prática, na perspetiva de
novas práticas pedagógicas universitárias. Para que isso
ocorra, foi necessário desenvolver um planeamento de
atividades para dinamizar as interações, pelas sugestões
temáticas dos docentes, numa conceção que contemple as
diferentes realidades em que o professor se encontra. Os
temas foram recolhidos, através de um questionário enviado
a 7 mil professores de diferentes cursos das universidades
de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, GuinéBissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e TimorLeste, e analisados para compor o contexto da prática
pedagógica desenvolvida pelos professores e planear as
atividades na comunidade de prática. No total participaram
704 professores no inquérito que revelou que os temas mais
sugeridos
pelos
docentes
estão
relacionados
aos
conhecimentos das práticas de novas tecnologias de
informação e comunicação em sala de aula, nomeadamente o
manuseio de plataformas virtuais, softwares, aplicativos e
dispositivos móveis, sendo os temas sobre didática,
currículo, planeamento de unidades e de aulas os menos
sugeridos para o planeamento de atividades na comunidade.
Procurámos apontar possíveis caminhos para as interações
online, com o planeamento de atividades numa comunidade
de prática, onde o professor partilha a sua prática docente
com outros professores e constrói o seu conhecimento com a
própria experiência docente. A comunidade de prática pode
ser acedida pelo endereço www.e9copo.foruns.com.pt e as
perspetivas apontam para um aumento das interações, e
envolvimento dos professores na comunidade, de acordo com
o ciclo natural de desenvolvimento, de forma a repensar a
aprendizagem como atividade integrante da nossa vida
cotidiana no novo cenário tecnológico.

Palavras-chave:

Comunidades online, TIC, práticas pedagógicas, professor
universitário.

Abstract:

This article this inserted in a broader study, within the
framework of the PhD in educational sciences, in the area of
specialization in educational technology and aims to discuss
the importance of online interactions, the teachers of a
community of practice, from the perspective of new
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pedagogical practices. For this to occur, it was necessary to
develop a planning of activities to boost the interactions for
the suggestions of the teachers, in a thematic design which
takes into account the different realities in which the
professor finds himself. The themes were collected through a
questionnaire sent to 7000 teachers of different courses of
universities of Angola, Brazil, Cape Verde, Equatorial
Guinea, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, Sao Tome
and Principe and Timor-Leste, and analyzed in the context of
pedagogical practice developed by teachers and planning
activities in the community of practice. In total, 704 teachers
participated and showed that the subjects suggested by
teachers are related to knowledge of new information and
communication technologies in the classroom, in particular
the handling of virtual platforms, softwares, applications and
mobile devices, and the topics on teaching, curriculum,
planning of units and courses less suggested for the planning
of activities in the community. We seek to point out possible
paths to online interactions, with the planning of activities in
a community of practice, where the professor shares his
teaching practice with other teachers and build your
knowledge with their own teaching experience. The
community of practice can be accessed by the address
www.e9copo.foruns.com.pt and prospects point to an
increase of the interactions, and teachers ' involvement in the
community, in accordance with the natural cycle of
development, in order to rethink learning as an integral
activity of our daily life in the new technological scenario.
Keywords:

Online communities, ICT, pedagogical practices, university
professor.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo trata de um estudo voltado para o desenvolvimento de
estratégias de interações online, que estão a ser desenvolvidas, num estudo mais
amplo, no âmbito do doutoramento em Ciências da Educação, na área de
especialização em Tecnologia Educativa, da Universidade do Minho. As estratégias
para as interações online, numa comunidade de prática (CoP), procuram perspetivar
inovações pedagógicas, pelas ações comunicativas, perante a partilha de textos,
imagens e videos, num processo de ensino-aprendizagem.
Portanto, procurou-se planear as atividades, a partir do levantamento de temas de
interesse dos docentes universitários dos países lusófonos, para guiar o percurso
realizado e ver respondida a questão: como interagem os docentes universitários
numa comunidade de prática online lusófona, com vista ao seu desenvolvimento
profissional ao longo da carreira?
Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizadas pesquisas bibliográficas, e
de estudo de caso, através de questionários enviados a 7 mil docentes de diferentes
cursos e universidades da comunidade lusófona.
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No referencial teórico são abordados os desafios da ação docente perante uma
sólida formação, científica, pedagógica e tecnológica, bem como as necessidades de
inovações pedagógicas diante dos novos paradigmas, no contexto das TIC. Na análise
dos resultados da aplicação do questionário e na elaboração do planeamento de
atividades na CoP, é apresentado o estudo de caso, de natureza quantitativa, e
qualitativa. Esses resultados permitiram caracterizar a área do estudo, apresentar os
dados dos questionários respondidos, e elaborar as estratégias para as interações
online numa CoP.
A relevância de perceber as interações numa CoP foi discutida, neste estudo, por
Downes (2012); Freire (2003); Siemens (2004) e Wenger (2006) e analisadas pelas
necessidades de levar uma maior qualidade das práticas pesagógicas aos docentes
universitários por Beraza (2006); Day (2001); Gauthier et al (2013); Leite & Zabalza
(2014) e Nóvoa (2002).
2. REFERENCIAL TEÓRICO
A perspetiva de novas práticas docentes, para levar uma maior qualidade das
práticas pedagógicas aos professores universitários, reivindica a elaboração de ações
alicerçadas com base nas necessidades dos professores, construídas com eles e para
eles.
O professor precisa de um conjunto de atitudes que sejam dinâmicas para
“deliberar, julgar e decidir com relação à ação a ser adotada, ao gesto a ser feito ou à
palavra a ser pronunciada antes, durante e após o ato pedagógico” (Gauthier et al,
2013, p. 331).
Assim, uma “ação docente exige um trabalho de deliberação, um espaço de
discussão onde as práticas e as opiniões singulares adquiram visibilidade e sejam
submetidas à opinião dos outros” (Nóvoa, 2002, p. 24). Para isso, a prática docente
deve conter o domínio de estratégias que possam ampliar a ação docente com
práticas de habilidades específicas de comunicação, mobilização de recursos didáticos
e de gestão de métodos de avaliação (Beraza, 2006).
Para que os professores possam ampliar e inovar o seu conhecimento da prática
docente, eles devem “se envolver, individual e coletivamente, em diferentes tipos de
reflexão sobre o seu próprio pensamento, sobre os valores que lhe estão subjacentes
e sobre os contextos em que trabalham [...] para tal, necessitam de um apoio
intelectual e afetivo e têm de se tornar investigadores individuais e colaborativos” (Day,
2001, p.53).
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Nessa perspetiva, o conhecimento é construído individual, e coletivamente, a
partir de um processo em que o sujetio interage com a realidade, onde o conteúdo
advém da própria experiência do sujeito (Freire, 2003).
Neste sentido, devemos repensar a aprendizagem, não como uma atividade
separada da nossa vida cotidiana mas, de acordo com o que propõe Wenger (1998),
como parte integrante dela, numa comunidade de prática, como um grupo de pessoas
que partilham um objetivo comum, com que se relacionam, e aprendem a fazer melhor
à medida que interagem e partilham as suas experiências.
Perante esta realidade, as práticas docentes necessitam estar inseridas no novo
cenário tecnológico, que possibilite o acesso à informação, e à produção do
conhecimento, com ferramentas para as interações em tempo real, e discussões
assíncronas, num contexto construído pela cooperação de grupos numerosos e
separados geograficamente.
A prática docente, de acordo com Leite & Zabalza (2014, p. 114), “requer uma
sólida formação, não apenas nos conteúdos científicos próprios da disciplina, como
também nos aspectos correspondentes a sua didática”, sendo necessário o
desenvolvimento de dupla competência dos professores: “a competência científica,
como conhecedores fidedignos do âmbito científico ensinado, e a competência
pedagógica, como pessoas comprometidas com a formação e com a aprendizagem
dos estudantes”.
Entretanto, é necessário reconhecer que exige-se do professor conhecimentos,
habilidades, atitutes e disponibilidades de acordo com a contemporaneidade, onde
dominar apenas os conteúdos específicos e pedagógicos não é suficiente para o
desenvolvimento da prática docente, uma vez que o contexto das aprendizagens já
não é o mesmo.
Diante dos novos paradigmas sociais, no contexto das TIC - Tecnologias de
Informação e Comunicação, qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar,
pode partilhar ideias, interesses, problemas e soluções, com objetivos comuns,
utilizando as ferramentas de interação, em diversos cenários, para o desenvolvimento
do conhecimento coletivo e da aprendizagem contínua.
Contudo, os recursos tecnológicos, quando bem utilizados ao serviço da
aprendizagem, são possibilidades didáticas e formativas para o conhecimento de
novas práticas docentes, que incluem propostas que permitem desenvolver as novas
tecnologias de informação e comunicação, com o objetivo de formar e atualizar os
recursos de aprendizagem de alunos e professores.
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Neste contexto, o objetivo deste trabalho é dar a conhecer as estratégias para as
interações online, entre os docentes de uma comunidade de prática, na perspetiva de
novas práticas pedagógicas universitárias.
3. METODOLOGIA
Nesta seção são discutidos os caminhos percorridos, desde a elaboração do
questionário até à apresentação do ambiente online, para atingir o objetivo proposto
neste texto.
Para desenvolver um planeamento de atividades, e dinamizar as interações,
através de sugestões temáticas dos docentes, numa conceção que contemple as
diferentes realidades em que o professor se encontra, foi elaborado um questionário,
com 20 perguntas, enviado a 7 mil professores de diferentes cursos das universidades
de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
Os temas foram analisados para compor o contexto da prática pedagógica
desenvolvida pelos professores e planear as atividades na comunidade de prática,
bem como a seleção dos conteúdos a serem desenvolvidos nos fóruns durante 24
meses, de forma que contemplem um ano letivo completo nos dois hemisférios.

3.1.

O questionário
Foi construído um questionário pré-teste como inquérito entre os alunos e ex-

alunos do doutoramento em Ciências da Educação, especialidade Tecnologia
Educativa e alunos da licenciatura do Instituto de Educação da Universidade do Minho,
em 2014, como uma amostra inicial para eventuais problemas e dúvidas durante a
aplicação do questionário.
Através de uma metodologia qualitativa, o formato das respostas do questionário
considerou as vantagens e desvantagens de questões abertas e de múltipla escolha,
adequado a cada tipo de pergunta, de acordo com os objetivos da pesquisa, e que foi
dividido em 6 questões abertas e 33 questões de múltipla escolha.
Participaram neste inquérito 23 alunos, sendo que no pré-teste verificaram-se
problemas quanto às informações colhidas e aos objetivos pretendidos. Os resultados
foram tabulados para que conhecessem as limitações do instrumento. Isto incluiu a
proporção de respostas tipo “?”, “não entendi”de questões mal formuladas e
ambíguas, de acordo com os comentários feitos pelos inquiridos sobre determinadas
questões.
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A validade de um questionário, segundo Moreira (2009) “constitui da relação entre
os resultados e algo que os transcende: uma inferência ou uma ação. Daí a
importância do significado, e uso, dos resultados para orientar certas ações, num
julgamento quanto a estes dois aspetos (Moreira, 2009, p.331).
Nesse sentido, o que é validado, segundo Moreira (2009),“não é a escala ou o
questionário, nem mesmo os seus resultados, mas sim aquilo que se faz com eles”
(Moreira, 2009, p.333).
Para Bogdan & Biklen (2013) “são as realidades múltiplas e não uma realidade
única que interessam ao investigador qualitativo” e que por isso, torna-se importante
saber se os futuros participantes desta comunidade tiveram, ou têm, contato com
algum programa de formação das práticas docentes e, especialmente, em qual
contexto.
O questionário apontou dados qualitativos acerca da temática de pesquisa que
permitiram conhecer melhor as lacunas da temática, e além disso foi possível obter
uma visão mais abrangente das categorias propostas no questionário.

3.2.

Análise dos resultados da aplicação do questionário
Os sujeitos da pesquisa foram os professores universitários das universidades

públicas dos nove países lusófonos, selecionadas segundo os critérios apresentados
com o objetivo de (a) levantar dados pessoais para compor a caracterização do
docente, (b) levantar dados sobre a utilização do computador e internet para explorar o
conhecimento das ferramentas tecnológicas de interação com outras pessoas, (c)
levantar ações de formação frequentadas, necessidades e expectativas para futuras
ações de formação quanto a áreas de interesse e, (d) convidar os docentes, através
da solicitação de um e-mail, para participarem da CoPO e-9.
Assim, além de levantar os dados biográficos, categoria 1, sobre género, tempo
de serviço, categoria profissional e escola/instituto a que pertence, três outras
categorias foram tratadas para conceber, organizar e dinamizar um programa de
formação para a comunidade de prática online e9: categoria 2: Tecnologias de
Informação e Comunicação, categoria 3: Ações de Formação Frequentadas, e
categoria 4: Futuras ações de formação. Cada uma destas permitiram levantar
informações acerca da utilização das TIC em sala de aula, bem como se já acedeu a
alguma plataforma online para fins de ação de formação, e se gostaria de indicar
algum tema de interesse para uma futura participação numa comunidade de prática
online de docentes universitários da comunidade lusófona.
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Do total dos 704 professores que responderam ao questionário, 54% são do sexo
masculino e 46% são do sexo feminino. Em relação à faixa etária ficaram empatados
com 31% entre 31 e 30 anos, e entre 41 e 50, 25% tem entre 51 e 60 anos, 9% tem
entre 61 e 70 anos e 4% tem entre 20 e 30 anos. Quanto a outras qualificações
académicas concluídas 35% tem doutorado, 30% tem mestrado, 12% tem
especialização, 11% tem pós-doutorado, 10% tem licenciatura/graduação e 2% tem
agregação.
Na categoria 2, quanto à utilização das tecnologias de informação e comunicação
em sala de aula 80% responderam sim e 20% responderam não. Em relação à(s)
ferramenta(s) de comunicação online que mais utilizam para interagir com outras
pessoas, 96%

utiliza o Correio eletrónico, 24% utiliza o Chat, 17% utiliza outra

ferramenta, 16% utiliza o fórum de discussão e 15% utiliza a ferramenta de video
conferência para interagir com outras pessoas.
Na categoria 3, sobre a ação de formação frequentada pelo professor 65%
responderam ter acedido a alguma plataforma para ação de formação profissional.
E na categoria 4, 72% responderam sim a participar numa comunidade de prática
online para formação e atualização pedagógica de docentes universitários dos países
lusófonos, finalizando com 495 temas de interesse sugeridos pelos professores para
uma futura ação de formação e atualização pedagógica numa comunidade de prática
online.
De acordo com as respostas obtivemos um gráfico comparativo por países que
aceitaram participar na comunidade, e que utilizavam as TIC em sala de aula, e já
acederam a alguma plataforma para ação de formação profissional, remetendo para
futuras necessidades formativas numa comunidade de prática online.
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Gráfico 14 - Comparativo por países que aceitaram participar na CoP

Para Bogdan & Biklen (2013) “são as realidades múltiplas e não uma realidade
única que interessam ao investigador qualitativo” e por isso, tornou-se importante
saber se os futuros participantes desta comunidade tiveram ou têm contato com algum
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programa de formação das práticas docentes e, especialmente, em qual contexto,
para que pudéssemos planear as atividades na CoP.

3.3.

Elaboração do planeamento de atividades na CoP
Para a elaboração do planeamento de atividades na CoP, os temas sugeridos,

pelos professores, foram considerados e relacionados com os três domínios de
conhecimentos presentes no processo ensino-aprendizagem: tecnológico, pedagógico
e científico, que convergem, de acordo com Mishra & Koehler (2006a), para o
conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, como ponto de partida para a
organização dos conteúdos, e atividades, desenvolvidos nos fóruns de discussão.
De acordo com Mishra & Koehler (2006), para o exercício da docência, a
integração do conhecimento tecnológico justifica-se ao usar a tecnologia para ensinar,
e aprender, um conteúdo ou assunto específico.
Nesse

sentido,

os

professores

do

ensino

superior

devem

possuir

os

conhecimentos e a compreensão do que ensinam, além de disporem de habilidades
para os transmitirem (Boullosa, 2005), de forma a perceberem que a profissão
docente, e o seu desenvolvimento, constituem um elemento fundamental para
assegurar a qualidade da aprendizagem dos alunos (Marcelo, 2009).
As atividades colaborativas, deste plano, foram elaboradas estrategicamente para
permitirem o diálogo constante com o outro e compreender o professor como um ser
inserido na discussão da sua problemática, como defende a perspetiva didática de
Freire (2003), que afirma que o conhecimento é construído, tanto individualmente
quanto coletivamente, a partir de um processo em que o sujeito interage com a
realidade – outras pessoas – e assim o conteúdo advém da própria experiência do
sujeito.
Os conteúdos, baseados em textos e notícias, não serão desenvolvidos no
domínio da educação formal, referentes ao eLearning e ao mLearning, executáveis a
partir da geração de conteúdos previamente estabelecidos, e nem tão pouco
referentes ao bLearning, incluindo a aprendizagem presencial, mas sim, serão
desenvolvidos de acordo com a aprendizagem ubíqua, nomeadamente uLearning, em
ambientes com partilha de informação e comunicação contínua ao longo do dia, com
atividades colaborativas em debates nos fóruns.
Na elaboração das atividades deste plano, considerou-se o conectivismo como
uma nova teoria de aprendizagem em rede para a era digital, defendido por Downes
(2012) e Siemens (2004, 2006), por permitir explicar o impacto que as novas TIC têm
sobre a forma como as pessoas se comunicam e aprendem.
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Conteúdos desenvolvidos a partir das
atividades colaborativas dos fóruns
Figura 29 - Conhecimentos determinantes no processo ensino-aprendizagem

O plano foi concebido para um espaço interativo, de fóruns de discussão, e cada
fórum, da plataforma, foi estruturado num ambiente de debates para permitir a partilha
de informações, ideias e dúvidas, dos temas sugeridos.
1.

Fórum de Notícias | assíncrono
O quê? São sessões com assuntos que envolvem diferentes temas.
Como? Leitura dos assuntos e ideias para debates, através da escrita nas
caixas de resposta rápida.
Quem? Todos os participantes podem responder e criar tópicos neste fórum.
Quando? Semanalmente (segunda-feira) pela Administração. O participante
poderá também publicar um novo tópico a qualquer momento.
Porquê? Necessidade de conhecer as notícias relacionadas à CPLP, e interesse
em participar numa conferência internacional de desenvolvimento profissional de
professores do ensino superior dos países lusófonos, nas diversas áreas
académicas, e organizar a ata da conferência em e-book.

2.

Fórum Temático | assíncrono
O quê? São sessões temáticas sobre o conhecimento tecnológico pedagógico
do conteúdo que envolvem os diferentes temas sugeridos pelos professores.
Como? Leitura de textos científicos sobre determinado conteúdo para debates,
através da escrita nas caixas de resposta rápida.
Quem? Todos os participantes podem responder e criar tópicos neste fórum.
Quando? Semanalmente (segunda-feira) pela Administração. O professor
poderá também publicar um novo tópico a qualquer momento.
Porquê? Conhecer estratégias de metodologias eficazes para lidarem com
alunos na era digital.
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3.

Chat Box | síncrona
O quê? Conversa informal, em tempo real, com outros participantes sobre
qualquer assunto.
Como? Escrita de perguntas e respostas, de forma rápida, com as palavras
disponíveis para todos lerem.
Quem? Todos os participantes podem aceder ao Chat Box e convidar outros
professores.
Quando? A qualquer momento.
Porquê? Conversar informalmente com outros participantes, em tempo real.
4.

Galeria | assíncrona

O quê? Galeria de imagens sobre temas diversos da prática docente.
Como? Exposição de portfólios, pósteres, fotos, slides sobre a sua prática
pedagógica, através do envio por e-mail à plataformae9@ie.uminho.pt para ser
publicado e comentado pelos participantes
Quem? Todos os participantes podem responder e criar tópicos neste fórum.
Quando? O Professor poderá enviar as suas imagens para divulgação do seu
trabalho a qualquer momento, e a exposição acontecerá semanalmente
(segunda-feira) pela Administração. Este procedimento é devido ao tamanho do
espaço disponível, para fotos, do fórum. Por isso as imagens recebidas serão
tratadas para não ultrapassar 4MP.
Porquê? Para promover e conhecer novas metodologias inovadoras na sala de
aula.
5.

Espaço de Encontro | assíncrono

O quê? Espaço de encontro de diversos docentes, sobre o seu tema de
investigação, de área diversas.
Como? Apresentação no fórum da sua linha de pesquisa, tema de interesse,
ideias de projetos para novos contatos e parcerias com outros professores da
sua área académica.
Quem? Todos os participantes podem responder e criar tópicos neste fórum.
Quando? A qualquer momento.
Porquê? Conhecer outros professores de diversas universidades dos países
lusófonos para partilhem o mesmo projeto ou iniciar novos projetos na sua área.
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3.4.

Apresentação e análise parcial do ambiente online
O ambiente online pode ser acedido pelo endereço http://e9copo.foruns.com.pt e

está estruturado em quatro espaços assíncronos, nomeadamente, Fórum de Notícias,
Fórum Temático, Galeria, e Espaço de Encontro, além de um espaço síncrono,
denominado ChatBox. Cada um destes espaços possui os objetivos e a programação
de

desenvolvimento

mensal.

Há

também

o

portal

da

CoP

http://e9copo.foruns.com.pt/portal com notícias, votações, últimos assuntos, tópicos
mais visitados, quem está conectado, estatísticas, calendário, além da apresentação
do TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com as informações sobre o
projeto em desenvolvimento.
A CoPO tem um total de 37 tópicos, 87 mensagens e 200 usuários registados,
desde agosto de 2015 até abril de 2016. Os temas são desenvolvidos através de
tópicos e analisados estatisticamente, com acompanhamento diário pelo administrador
para o lançamento dos futuros temas.

Quadro 2 - Tópicos mais visitados na CoP

As atividades ocorrem semanalmente, utilizando a estratégia do envio de e-mail,
no dia do lançamento dos temas nos fóruns, com os leads de cada fórum, e os links de
acesso, para que o professor possa ler sobre o que trata as novidades.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo está a decorrer até 31 de dezembro de 2016 e os resultados parciais
mostram que foi possível obter uma visão mais abrangente da atividade do professor
universitário para elaborar um planeamento de atividades de dinamização da CoP.
Os conteúdos, baseados em textos e notícias, desenvolvidos no domínio da
educação informal e à distância, têm permitido a interação do professor, ao longo do
dia, em atividades colaborativas de debates nos fóruns. Com isso as sessões, que é o
tempo em que o professor está a interagir ativamente no ambiente têm aumentado,
conforme o gráfico abaixo:
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Gráfico 15 - Estatísticas do Google Analytics

Gradativamente tem aumentado o número de utilizadores registados, que inclui
novos e de retorno, como também tem diminuído a taxa de rejeição que exprime a
percentagem de visitas de página única, ou seja, visitas em que o professor
abandonou o ambiente na página de entrada sem ter interagido com a página.
Verifica-se também o aumento das visualizações de páginas, a partir de
dezembro, com o envio regular semanal das atividades e dos novos temas.
Observou-se um aumento, embora discreto, das interações entre os utilizadores,
que de acordo com Wenger (1998), esse envolvimento dos professores participantes é
uma condição definida para uma comunidade de prática que possui uma evolução
com etapas e diferentes fases.
Estas interações variam de acordo com o comprometimento dos membros dentro
da CoP, capazes de assumir responsabilidades para que a CoP permaneça no tempo.
O aumento da participação na comunidade será, desejavelmente, uma motivação para
a aprendizagem.
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Neste início de século XXI, o uso das tecnologias da
informação e comunicação (TICs) no contexto escolar tem
sido um desafio para o professor tanto no ensino presencial
quanto no ensino a distância. Em busca de estratégias
didáticas que possam contribuir com o processo de ensinoaprendizagem, os recursos digitais surgem como uma
possibilidade de envolvimento do aluno na construção do
conhecimento. Nesse sentido, este artigo tem como proposta
apresentar a experiência da coordenadoria de educação a
distância da Universidade Federal de Viçosa na produção
dos Laboratórios Virtuais. Esses ambientes de interação
virtual para experimentação científica on-line - que atendem
às licenciaturas, à formação continuada de professores e aos
docentes e discentes dos ensinos fundamental e médio –
têm-se revelado como importante e eficaz instrumento no
processo de ensino.

1. RECURSOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO
No cenário atual, no qual as tecnologias estão cada vez mais presentes em nosso
cotidiano, o contexto escolar tem exigido transformações, tendo em vista as mudanças
nos modos de aprender e ensinar dos jovens.
A apropriação de diferentes recursos digitais tem sido uma das muitas
possibilidades utilizadas pelo ensino para o desenvolvimento das competências que
estejam em consonância com o perfil do aluno de hoje. Tais recursos, portanto, são
uma oportunidade eficaz de envolver os alunos, de maneira efetiva, no processo de
ensino-aprendizagem.
Nesse contexto, os Laboratórios Virtuais surgem como uma alternativa que reúne
aspectos importantes na sedução e fidelização do estudante ao ensino, que vão do
lúdico e da interatividade ao estímulo e à experimentação científica. O lúdico, por
exemplo, é o que inicialmente atrai o aluno para o universo virtual. Ainda que tenha
muitas semelhanças com o mundo real, os laboratórios se apresentam ao aluno
também como um jogo, no qual podem exercitar toda a sua imaginação e criatividade
a partir da realidade concreta.
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Para Moran (2015, p.15), “os processos de organizar o currículo, as
metodologias, os tempos e os espaços precisam ser revistos”. O mesmo autor
completa que o sucesso da aprendizagem depende de vários fatores, como a
criação de desafios, atividades e jogos,
“que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa, que
solicitam informações pertinentes, que oferecem recompensas estimulantes, que
combinam percursos pessoais com participação significativa em grupos, que se
inserem em plataformas adaptativas, que reconhecem cada aluno e, ao mesmo
tempo, aprendem com a interação, tudo isso utilizando as tecnologias
adequadas.” (Moran, 2015, p.18).

Paralelamente a isso, a interatividade estimula o estudante a superar a
passividade comum às metodologias tradicionais de ensino, fazendo com que ele
possa participar ativamente da construção do seu conhecimento, por meio do erro e
do acerto.
Por último, o aspecto central dessa iniciativa é que o espaço virtual possibilita ao
aluno a chance de vivenciar experiências completas e diversas nas áreas de Física,
Química, Biologia, etc. Tal vivência educacional - levar a experiência de um laboratório
físico para o universo virtual - resulta em inúmeras vantagens, como o baixo custo,
maior alcance e compreensão por parte dos alunos e segurança na realização dos
experimentos, dentre outras. Assim, diversas propostas têm surgido de uso desses
laboratórios virtuais de aprendizagem, como o Laboratório Didático Virtual (LABVIRT),
o laboratório de física on-line e-física, os laboratórios virtuais da Pearson, o PhET
Interative Simulations, entre outros.
Os recursos digitais, ou objetos de aprendizagem, como preferem alguns autores,
são:
“Aplicações da orientação a objetos no mundo da aprendizagem e são pequenos
componentes reusáveis – vídeo, demonstrações, tutoriais, procedimentos,
histórias e simulações – que não devem servir simplesmente para produzir
ambiente de ensino on-line, e sim, para produção do conhecimento e para
possibilitar a aprendizagem significativa”.(Sampaio e Souza, 2008, p.1)

Segundo Guaita e Gonçalves (2014):
“os laboratórios virtuais simulam funções essenciais que estejam relacionadas
em um determinado experimento, neste caso a condição física da atividade é
substituída por um modelo computacional, cuja base é um software de
simulação. Há também a possibilidade de se reproduzir um determinado
experimento de maneira animada.” (Guaita e Gonçalves, 2014, p.1465)

Dessa forma, a realização de um experimento em um espaço virtual, por meio de
uma simulação, minimiza diversos problemas que poderiam ser enfrentados num
laboratório físico. Por exemplo, a dificuldade de se conseguir espaço adequado e
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utensílios suficientes para a realização das experiências no ensino fundamental e
médio; possibilidade de repetição dos experimentos; melhor capacidade de
visualização de todas as fases do desenvolvimento da experiência por todos os
alunos; manuseio de substâncias perigosas sem qualquer risco, etc.
2. A EXPERIÊNCIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA ZONA DA MATA
MINEIRA
A Cead produz materiais didáticos interativos para os cursos oferecidos pela
instituição de ensino superior, nas modalidades presencial, semipresencial e a
distância. Além de conteúdos exclusivos para a universidade, também desenvolve
projetos, como os Laboratórios Virtuais, que são uma parceria com o Programa
Ciência e Tecnologia na Educação, das secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (Sectes) e de Educação (SEE), do Estado de Minas Gerais. O
programa teve como objetivo investir na qualificação de professores e alunos,
oferecendo ferramentas para capacitação e suporte tecnológico para atender às
necessidades em sala de aula.
Esses laboratórios virtuais, desenvolvidos com o apoio dos departamentos de
Biologia Geral, Física, Letras, Matemática e Química da universidade, atendem às
licenciaturas, à formação continuada de professores e aos professores e discentes dos
ensinos fundamental e médio. Eles contemplam seis áreas de formação (biologia,
física, química, matemática, informática e letras/Libras) e são ambientes eletrônicos
para experimentação a distância, que incluem jogos educativos, simuladores de
laboratórios, vídeos informativos e material para leitura.
Para a produção desses laboratórios, a coordenadoria de educação a distância
contou com equipes técnicas e de apoio pedagógico voltadas para a produção dos
recursos digitais e materiais didáticos. A equipe técnica, de desenvolvimento, se
dividiu em: edição de texto, programação de softwares, ilustração, design de
interfaces, áudio e vídeo.
A partir do projeto pedagógico e objetivos da proposta elaborados pelo professor,
ele e os bolsistas - que auxiliaram o planejamento e a realização do projeto interagiam diretamente com a equipe de desenvolvimento. Desde os primeiros
contatos, os professores foram estimulados a trazer links, vídeos, apresentações em
PowerPoint ou mesmo desenhos à mão, de forma a apresentar mais claramente suas
visões para a equipe de desenvolvimento. Com esses materiais, a equipe técnica se
reunia, verificava o que poderia ser produzido com seus recursos e apresentava uma
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primeira proposta, que concernia em um protótipo não funcional da aplicação
(sequências de imagens com propostas de telas, mas sem interatividade real).

2.1 Desafios da produção de conteúdos interativos
Um dos problemas enfrentados foi a mudança tecnológica que precisou ser
realizada – a tecnologia adotada (Adobe Flash) era uma boa opção para materiais
interativos usados em desktops. Entretanto, a partir do início de 2014, os smartphones
e tablets se tornaram os dispositivos mais utilizados para navegação na web. No
entanto, os materiais, até então produzidos para desktop, não atendiam bem a esses
novos dispositivos.
Um segundo problema, durante o processo de produção, foi o período longo na
produção de materiais. Isso ocorreu devido à necessidade de se refazer, muitas
vezes, o trabalho, já que ocorriam mudanças no escopo ao longo do tempo, que
faziam com que alguns materiais fossem perdidos: algoritmos, ilustrações, textos.
Deve-se ressaltar, porém, que a existência de mudanças em uma proposta de
material não é, em si, um problema. No entanto, no caso de um conteúdo original, o
esperado é que a proposta de material vá tomando forma durante o processo de
experimentação, de tentativa e erro. Esse processo deve, preferencialmente, ser um
trabalho conjunto, envolvendo alunos, professores e a equipe técnica, no que for
necessário.
Como o projeto estava sendo desenvolvido com uma ferramenta que exigia
conhecimentos de programação e não tem uma curva de aprendizagem favorável para
quem não é da área de Tecnologia da Informação, boa parte dos professores e seus
auxiliares ficaram dependentes da equipe técnica para testar suas ideias. Havia
situações, contudo, em que era inevitável permitir ao professor voltar atrás em alguma
ideia – em função do próprio processo de experimentação e do fato de que era
evidente que ele só seria capaz de tomar certas decisões após ver o material
funcionando minimamente. Deve-se ressaltar que, apesar da necessidade, as
alterações acarretaram evidentes perdas de materiais já produzidos (algoritmos,
ilustrações, etc.), o que foi, muitas vezes, frustrante para a equipe.
Avaliando-se cuidadosamente essa situação, é possível perceber que a equipe de
desenvolvimento lidou com um grande desafio para a produção de materiais em
equipes multidisciplinares: estabelecer um processo que estimulasse a criatividade de
quem concebe o produto, sem que isso impusesse esforços desproporcionais, ou
demandasse à equipe técnica muitas alterações em trabalhos já realizados.
Assim, a equipe técnica iniciou a busca por um mecanismo que permitisse ao
professor testar diferentes soluções e refinar suas ideias de modo independente, para
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só, então, apresentá-las para o desenvolvimento. Na prática, buscavam-se
ferramentas que permitissem ao professor a criação de protótipos. Essa possibilidade
de criação era de suma importância, tendo em vista que, mesmo que o material
produzido pelo professor fosse, na pior das hipóteses, completamente descartado, ele
seria um recurso valioso para o desenvolvimento do produto final, pois o trabalho da
equipe técnica seria basicamente o de reescrever um produto preexistente.
Além disso, o trabalho de reconstruir algo é significativamente menor do que o de
iniciar sua produção sem perspectiva do que se espera ao final. Dentre os potenciais
benefícios esperados para esse recurso – de permitir ao professor produzir seus
próprios protótipos – estavam: redução no tempo de produção do material, maior
satisfação do autor, maior qualidade do material final, menor necessidade de
alterações em trabalhos já realizados e, consequentemente, maior engajamento e
motivação para a equipe técnica.
Em busca de ferramentas capazes de amparar a elaboração de protótipos de
aplicações semelhantes às criadas para os Laboratórios Virtuais, a equipe de
produção encontrou o projeto Scratch, criado no Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Trata-se de uma ferramenta para criação de conteúdos interativos
(animações, simulações, jogos, etc), com potencial expressivo no processo de ensinoaprendizagem. Em uma interface simples, encontramos muitos exemplos de materiais
produzidos pela comunidade de usuários de idades distintas. A única ressalva quanto
a esse projeto concentra-se em que ele também foi feito em Adobe Flash, uma
tecnologia cada vez menos utilizada por sua de compatibilidade restrita com
dispositivos móveis.
Dessa forma, é preciso entender que materiais interativos tenderão a ter um ciclo
de vida cada vez mais curto. É importante, portanto, pensar sempre em mecanismos
para que a confecção desses materiais seja ágil, e buscar soluções para que as
versões futuras de um material reaproveitem da melhor maneira possível aquilo que foi
produzido para as versões anteriores.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção dos Laboratórios Virtuais revelou-se como uma possibilidade eficaz de
atender às licenciaturas, à formação continuada de professores e aos educadores e
alunos dos ensinos fundamental e médio.
Os problemas enfrentados durante a produção desses recursos digitais, como o
longo tempo demandado para a produção ou ainda a mudança de tecnologia a ser
utilizada, reforçam a necessidade de planejamento da equipe técnica, de forma a
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pensar estratégias e mecanismos que assegurem uma produção ágil e participativa
por parte do professor.
Na prática, percebeu-se que os problemas que surgidos também suscitaram um
interesse por descobrir soluções para os impasses enfrentados na produção dos
Laboratórios Virtuais, o que acabou estimulando novas pesquisas.
Por fim, ainda que haja necessidade de alguns ajustes metodológicos, conforme
foi verificado ao longo do desenvolvimento dos Laboratórios, compreende-se que a
apropriação de diferentes recursos digitais no processo de ensino-aprendizagem é
fundamental e urgente, se pensarmos principalmente no perfil de aluno atual.
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Resumen:

El aprendizaje de las profesiones complejas requiere de procesos de
inducción y acompañamiento que faciliten a los nuevos la adquisición
de valores, normas, saberes y prácticas de forma progresiva y guiada.
En el caso de la docencia sólo recientemente se ha vuelto la mirada
acerca de los primeros años y se ha destacado la importancia de
atender a los profesores que se inician en el ejercicio profesional. En
este artículo se describen algunos componentes del programa
INDUCTIO que los autores vienen coordinando en la República
Dominicana. Los sujetos que participan en el programa son 45
mentores y 363 docentes principiantes. Los datos que describimos en
este artículo han sido recopilados mediante herramientas de
comunicación asíncrona que se utilizan en el programa: foro de
discusión y mensajería instantánea mediante WhatsApp. En relación
con los foros, hemos analizado más de 125 entradas en ese espacio de
comunicación de un número aproximado de 1.750 comentarios
analizados. En relación con la mensajería instantánea, hemos
analizado 9.932 mensajes producidos bien por los mentores o por los
principiantes. Los resultados nos muestran que el programa está
teniendo incidencia desde el punto de vista social, cognitivo y formativo
del profesorado principiante.

Palabras clave:

Inducción, profesorado principiante, foros, comunidad de practica,
desarrollo profesional.

Abstract:

The learning process requires complex professions induction and
support that facilitate the acquisition of new values, norms, knowledge
and practices of progressive and guided. In the case of teaching only
recently has become the look on the early years and stressed the
importance of addressing teachers who are new to the profession. This
article describes some components of INDUCTIO program that authors
are coordinating in the Dominican Republic. The subjects participating
in the program are 45 mentors and 363 beginning teachers. The data
described in this article have been collected through asynchronous
communication tools used in the program: discussion forums and
instant messaging in WhatsApp. In connection with the forums, we have
analyzed more than 125 entries in this space communications an
approximate number of 1,750 analyzed comments. In connection with
the instant messaging, we analyzed 9,932 messages produced either
by the mentors or by beginners. The results show that the program is
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having impact in terms of social, cognitive and educational view of
novice teachers.
Keywords:

Induction, beginning
development.

teachers,

forums,

whatsapp,

profesional

1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
El ejercicio de la docencia en los tiempos actuales se ha convertido en una
actividad cada vez más compleja. A las tareas tradicionales que los docentes
desarrollaban, se incorporan nuevas funciones que amplían las demandas hacia los
docentes (Autor, 2015). Nuevos enfoques de enseñanza centrados en fomentar la
adquisición de competencias en los alumnos; nuevos contenidos y programas
curriculares; ambientes de aprendizaje cada vez más complejos caracterizados por la
diversidad y la multiculturalidad (Bickmore & Bickmore, 2010; Kelly, Reushle,
Chakrabarty, & Kinnane, 2014; White, 2011).
Los primeros años en ocasiones representan un "choque con la realidad", es un
proceso de intenso aprendizaje -del tipo ensayo-error en la mayoría de los casos-, y
caracterizado por un principio de supervivencia, y por un predominio del valor de lo
práctico. Los docentes principiantes se encuentran con ciertos problemas específicos
de su estatus profesional: el aislamiento de sus compañeros; la dificultad para
transferir el conocimiento adquirido en su etapa de formación, y el desarrollo de una
concepción técnica de la enseñanza, los problemas que más amenazan a los
docentes principiantes. Otros problemas son: cómo gestionar el aula, cómo motivar a
los alumnos, cómo relacionarse con los padres y con los compañeros, en definitiva,
cómo sobrevivir personal y profesionalmente (Fetherston & Lummis, 2012; Kelly et al.,
2014).
Para dar respuesta a las nuevas y complejas situaciones con las que se
encuentran los docentes en la fase de inducción, se han configurado los programas
que tienen como objetivo acompañar a los docentes principiantes a lo largo de sus
primeros años de enseñanza (Bransford, Derry, Berliner & Hammersness, 2005; Autor,
2009). Se trata de programas formativos que pretenden ofrecer oportunidades no sólo
apoyo emocional sino facilitar las competencias pedagógicas de los nuevos profesores
(Barrera, Braley, & Slate, 2010; Bickmore & Bickmore, 2010; Kelly et al., 2014).
Si algo caracteriza a la mayoría de los programas de inducción es la figura del
mentor. El mentor es un docente con experiencia y saber docente reconocido y con
formación especializada como formador, que ofrece su apoyo al profesorado
principiante (Kelly et al., 2014). En las dos últimas décadas los programas de
inducción se han centrado en promover la relación entre un mentor y un principiante.
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Los resultados de investigación vienen a demostrar que este apoyo y acompañamiento
hace que los docentes no abandonen su profesión (Bickmore & Bickmore, 2010; Bang,
2013).
Mientras que los programas de inducción que se han venido organizando y
desarrollando, han primado los contactos presenciales y síncronos, poco a poco sean
venido introduciendo componentes y recursos que han permitido ampliar las
posibilidades de comunicación, interacción y recursos ofrecidos al profesorado
principiante (Romano, 2008). Elementos como los foros de discusión de docentes
principiantes o la creación de redes específicas para docentes principiantes permiten
ofrecer a los docentes que inician un plus de acompañamiento ubicuo y distribuido
(Zhao, Englert, Chen, Jones, & Ferdig, 2000).
En este artículo describimos algunos componentes de un programa de inducción
dirigido al profesorado principiante en el que se utilizan de manera intensiva los
recursos digitales con diferentes objetivos: creación de comunidades de aprendizaje,
reflexión, análisis de la práctica, comunicación, y desarrollo profesional (Garrison,
Anderson, & Archer, 2001). Apoyándonos en el modelo de análisis de Garrison et al.
(2001), tenemos en cuenta en la dimensión social la comunicación y la interacción de
los participantes del programa de inducción en foros y mensajes a través de WhatsApp
(en los que describimos sus sentimientos, reflexiones, interacciones, etc.); en la
dimensión cognitiva analizamos sus pensamientos y reflexiones; y por último, en la
dimensión formativa describimos qué están aprendiendo mentores y principiantes
participantes en el programa de inducción con respecto a los comentarios destacados
en los foros del aula virtual de aprendizaje.
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
La investigación que describimos se inscribe dentro del desarrollo de un programa
de inducción que los autores vienen desarrollando para el profesorado principiante en
la República Dominicana y organizado por el INAFOCAM (Instituto Nacional de
Formación y Capacitación del Magisterio). El programa consta de actividades
formativas en el interior de la escuela (observación de aula y ciclos de análisis y
mejora de la práctica) y en el exterior de la escuela, se realizan círculos de
aprendizaje, a través de los cuales los profesores principiantes comparten, reflexionan
e intercambian experiencias con otros docentes principiantes así como con otros
experimentados.
El programa ha desarrollado un portal en internet (http://inductio.org) que cuenta
con un espacio abierto y público así como con un espacio privado para el acceso del
profesorado principiante y de mentores. En el espacio privado de INDUCTIO se ofrece
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al profesorado principiante y a los mentores las siguientes herramientas: Los Círculos
de aprendizaje son los encuentros en los que cada mentor se reúne con todos los
profesores principiantes que tiene asignados; Un aula virtual que se desarrolla en la
plataforma Moodle y que ofrece contenidos formativos online para el profesorado
principiante así como para los mentores; La herramienta Plan de Mejora ayuda al
profesorado principiante a establecer sus propias metas y objetivos; el Diario reflexivo
para apoyar su proceso de reflexión del principiante; y la herramientas Foros y
Whatsapp.

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Los sujetos que participan en el programa son 45 mentores y 363 docentes
principiantes. Del total de mentores participantes en el programa, el 90% son mujeres
y el 10% hombres. Con respecto a los principiantes, la tendencia es muy parecida,
siendo el 85% mujeres. Con respecto a su procedencia geográfica, tenemos
representación de todo el país, siendo dieciocho las regionales implicadas en el
programa, cada una de ellas con varios mentores; y docentes noveles repartidos por
los distritos de cada una esas regionales.
Los datos que describimos en este artículo han sido recopilados mediante
herramientas de comunicación asíncrona que se utilizan en el programa: foro de
discusión y mensajería instantánea mediante WhatsApp. En relación con los foros,
hemos analizado más de 125 entradas en ese espacio de comunicación en el que han
participado el 100% de los mentores y mentoras y el 89% de los docentes
principiantes. En cada tema o mensaje iniciado hay una media de 14 mensajes, por lo
que hablamos de un número aproximado de 1.750 comentarios analizados. En
relación con la mensajería instantánea, hemos analizado 9.932 mensajes producidos
bien por los mentores o por los principiantes.
2.2. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para el análisis de los mensajes, tanto de foros como de WhatsApp, nos hemos
apoyado en el modelo de comunidad de indagación elaborado por Garrison, Anderson
y Archer. Estos autores desarrollaron un modelo que ha dado pie a un amplio número
de investigaciones en relación con los procesos de aprendizaje en los espacios
virtuales (Garrison, Aderson, & Archer, 2010), en el cual se describen las dimensiones:
social, cognitiva y formativa. En la dimensión cognitiva analizamos sus pensamientos
y reflexiones comentados en los diarios personales con respecto a la construcción de
significados, aprendizajes, exploración de ideas, cómo resolver un problema o dilema,
etc.
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Para el análisis social de la comunicación y la interacción de los participantes del
programa de inducción hemos tenido en cuenta las declaraciones de los docentes y
mentores con respecto a la creación de un buen clima de trabajo, interacciones de
apoyo y guía, aspectos afectivos, de ocio y de cohesión del grupo.
Y por último, en el análisis de la dimensión didáctica o formativa describimos qué
están aprendiendo mentores y principiantes participantes en el programa de inducción
con respecto al diseño instruccional, discursivo, las tareas de formación, diseño e
implementación de materiales, cómo enseñar, etc.
En este sentido, para el análisis de la información hemos utilizado un sistema de
categorías según las temáticas introducidas por mentores y principiantes, que han
surgido según su dificultad, reflexión, motivación o interés en su quehacer diario. Al
mismo tiempo, hemos tomado como referencia para la elaboración de dicho sistema
las dimensiones planteadas por (Autor, 2007) en su artículo sobre las interacciones
didácticas en entornos de aprendizaje virtuales.
En los siguientes cuadros enmarcamos y describimos dichas categorías según su
pertenencia a la dimensión cognitiva, social o formativa:
Tabla 1
Sistema de categorías empleado para el análisis de datos

DIMENSIONES

DIMENSIÓN
COGNITIVA

CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

INICIACIÓN

Reconocer el problema

Planteamiento inicial

(CINIC)

para reconocer el

Sensación de confusión

problema existente.

(preguntas)

Es definida para

Divergencias con el grupo

el análisis de

(CEXPL)

todo lo referente

EXPLORACIÓN DE

a la teoría, a

IDEAS

procesos de
interiorización
de contenidos y
a la creación de

Divergencias con un
mensaje/participante

Búsqueda de

Intercambio de información

información relevante

Sugerencias de

para el problema.

reconsideración
Torbellino de ideas

conocimiento.

(CINTE)
INTEGRACIÓN

Convergencias con otros
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CONSTRUCCIÓN
Concreción y acuerdo
con otros
compañeros para
sintetizar y proponer
soluciones.

compañeros principiantes y
con su respectivo mentor/a
Convergencia y acuerdo
con un mensaje concreto
Concretar ideas, sintetizar
(CRES)
Proponer soluciones

RESOLUCIÓN DEL
DILEMA/PROBLEMA.
Las soluciones son

Aplicación de soluciones

aplicadas con

viables de cambio.

coherencia y
viabilidad hacia el
cambio y la mejora.
DIMENSIÓN

Expresión de emociones

SOCIAL

(positivas) (SAEM)
Narraciones de aspectos

Es aquella en la

AFECTIVA

de la vida cotidiana

que se crean

(Experiencias) (SANA)

lazos de

Crítica, salida de tono

conexión

(crítica) (SACR)

teniendo los

INTERACTIVA

(SINT)

COHESIÓN

(SCOH)

mismos
intereses e
inquietudes de
aprendizaje.
Referencias al programa,

DIMENSIÓN

currículo (DGPR)

FORMATIVA
DISEÑO

Diseñar métodos (DGMT)

Define el diseño,

INSTRUCCIONAL Y

Utilizar medios, materiales,

facilitación y

DE GESTIÓN

la plataforma

dirección de los
procesos
sociales y

(DGME)
Establecer normas
(DGNO)
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cognitivos, con

Identificar áreas de

el propósito de

acuerdo/desacuerdo

obtener
resultados de

(DDAD)

FACILITAR EL
DISCURSO

Promover la participación,

aprendizajes

la discusión (DDPA)

significativos y

Valorar la eficacia del

educativamente

proceso (DDEP)

provechosos.

Cumplimiento de las tareas
(DTAR)
TAREAS

Contenido de la Tarea
(DTPR)
Apoyos (DTAP)
Evaluación (DTEV)
Formular preguntas
(solicitud) (DIFP)
Presentar una idea nueva
(estructuración)

ENSEÑANZA

(DIES)

DIRECTA

Responder preguntas
explícitas (DIRP)
Reaccionar (con/sin
valoración) a una
intervención (DIRI)

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para el análisis de los datos hemos partido del estudio de las frecuencias de cada
una de las dimensiones (cognitiva, social y formativa) abordadas. En la siguiente tabla
podemos observar dichas frecuencias y el origen de la información, es decir, número
de mensajes y comentarios realizados a través de los foros de la plataforma virtual de
aprendizaje del Programa INDUCTIO así como de aquellos comentados a través de la
aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.
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Tabla 2
Frecuencias de las dimensiones

Dimensiones
Fuentes de
información
Foros
WhatsApp
Total
Mensajes/comentarios

Cognitiva

Social

Formativa

787

351

612

(45%)

(20%)

(35%)

1.987

5.462

2.483

(20%)

(55%)

(25%)

2.774

5.813

3.095

Total
Mensajes/comentarios
1.750
9.932

Como podemos observar en la Tabla 2, hemos analizado datos en base a las tres
dimensiones en las dos fuentes de información objeto de estudio en este artículo, foros
y mensajes instantáneos en WhatsApp. Un total de 2.774 mensajes han sido
codificados y categorizados en la dimensión cognitiva, 5.813 en la social y 3.095 en la
dimensión formativa. En los sucesivos apartados describimos el análisis (tanto
cualitativo como cuantitativo y de frecuencias) de cada una de estas dimensiones junto
con sus categorías y subcategorías.
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Resumo:

Novas experiências pedagógicas podem surgir na conexão
com o uso de tecnologias da informação e comunicação nos
contextos educativos. O projeto de pesquisa Transiarte/UnB,
financiado pelo Programa OBEDUC/CAPES, desenvolve
práticas de inovações pedagógicas na Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e é pautado pela colaboração tecnológica,
dialogicidade entre os sujeitos, produção com as novas
mídias relacionando a identidade cultural coletiva com o
processo da aprendizagem curricular. O perfil colaborativo
das redes sociais potencializa a interação, a dialogicidade
entre os sujeitos e a partilha de saberes. A investigação
relata um estudo de caso de um grupo fechado do Facebook,
integrado por pesquisadores do Projeto Transiarte, que
utilizam o espaço como recurso pedagógico, objetivando
gerar um canal de comunicação aberto, acesso rápido às
informações, compartilhamento de materiais e planejando
colaborativo de ações educativas. Nas análises dos dados da
pesquisa qualitativa, utilizamos registros do grupo do
Facebook e respostas do questionário Google drive. Os
resultados apontaram que o Facebook contribuiu para o
acesso às informações, estimulou a utilização da rede social
pelos pesquisadores demonstrando ser uma ferramenta
interativa, colaborativa e que pode ser utilizada como recurso
pedagógico. Aprimoramos as análises utilizando a técnica
das nuvens de palavras.

Palavras-chave:

Transiarte, facebook,
colaboração.

Abstract:

New pedagogical experiences may arise in connection with
the use of information and communication technologies in
educational settings. The project Transiarte / UNB research,
funded by OBEDUC Program / CAPES, develops pedagogical
innovation practices in the Youth and Adult Education (EJA)
and is guided by technological collaboration, dialogicity
between subjects, production with the new media relating to
collective cultural identity to the process of curricular
learning. Collaborative profile of social networks enhances
the interaction, dialogicity between subjects and sharing of
knowledge. Research reports a case study of a closed
Facebook group, composed of researchers from Transiarte
Project, using the space as an educational resource, aiming
to create an open channel of communication, quick access to
information, sharing of materials and planning collaborative
actions educational. In the analysis of qualitative research
data, we use records the Facebook group and answers
Google Drive questionnaire. The results showed that
Facebook helped to access to information, encouraged the

grupos,

planejamento

pedagógico,
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use of social networking by researchers proving to be an
interactive tool, collaborative and can be used as a teaching
resource. We improved the analysis using the technique of
word clouds.
Keywords:

Transiarte, facebook, groups, educational planning,
Collaboration.

1. INTRODUÇÃO
O avanço das técnicas de comunicação ampliou notavelmente o alcance de
conhecimentos compartilháveis, que passam a ser constantemente revistos,
modificados ou sistematizados, proporcional a velocidade com que as informações
circulam e são produzidas. Elas transformam nossa relação com o espaço e com o
tempo numa velocidade nunca antes vivenciada, dando-nos uma nova percepção de
mundo, no qual nossos relacionamentos, inclusive com os saberes, convertem-se em
espaços de fluxos, criando e desfazendo verdades, competências e habilidades.
Na sociedade da informação, a disseminação de novos paradigmas científicos
aliados à presença de uma economia globalizada, assim como o crescente avanço
das tecnologias digitais, exigem respostas coerentes de todo segmento educacional.
As novas tecnologias da informação e comunicação tem um papel ativo e coestruturante das formas do aprender e do conhecer (Assmann, 2005). A utilização de
tecnologias potencializa a transformação do fazer pedagógico, possibilitando o
surgimento de oportunidades cognitivas, que convém não desperdiçar, mas aproveitar
ao máximo (Kenski, 2003). Nos tempos atuais os recursos tecnológicos afetam
diretamente a conformação dos modos de conquista do conhecimento e das formas de
aprendizagem. As novas experiências pedagógicas podem surgir na conexão com as
novas tecnologias digitais (Lopes, 2005), impactando o ambiente escolar e
transformando-o em múltiplos ambientes cognitivos colaborativos, abertos e
exploradores de outros mundos contextuais com suas linguagens inovadoras. A
chegada às escolas de dispositivos móveis como tablets, computadores portáteis, bem
como a facilidade de acesso à smartphones, pode ter nessas mídias, novas
possibilidades pedagógicas desenvolvida pelos professores, o que pode ser um
facilitador do trabalho pedagógico.
A interatividade e a abertura para mais comunicação, mais trocas, mais
participação, predisposição do sujeito a falar, ouvir, argumentar e colaborar,
apresentando assim mais significantes subsídios para a interatividade, centrando-a na
comunicação e na participação ativa entre os sujeitos.
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O perfil colaborativo das redes sociais potencializa a interação, a dialogicidade
entre os sujeitos e a partilha de saberes. A presente investigação relata um estudo de
caso de um grupo fechado do Facebook, integrado por pesquisadores do Projeto
Transiarte, que utilizam o espaço como recurso pedagógico, objetivando gerar um
canal de comunicação aberto e planejando colaborativo de ações educativas.
2. REDE SOCIAL PEDAGÓGICA FACEBOOK
A evolução das tecnologias comunicacionais principalmente do avanço da internet
permitiu mudanças consideráveis na maneira como interagimos e nos comunicamos
em um contexto social, principalmente através da criação das redes sociais (Castells,
2003). As redes sociais representam tendência latente de compartilhar informações e
conhecimento. Atualmente o Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas em
todo o mundo, principalmente para a interação social, que surgem principalmente
pelos comentários das publicações e até mesmo pela participação em grupos abertos,
fechados ou secretos, que tenham um tema específico para discussões e
compartilhamentos. A utilização das redes sociais digitais neste compartilhamento de
conhecimentos aponta um novo tempo, um novo espaço e outras maneiras de pensar
e fazer educação são exigidos na sociedade da informação (Kenski, 2003). A rede
social que caracteriza-se pela estrutura de relações entre as pessoas, um espaço para
pessoas interessadas em procurar, compartilhar ou aprender acerca de determinado
assunto, o Facebook hoje não é só um canal de comunicação, mas igualmente um
meio de oportunidades para a educação, principalmente por se tratar de uma
plataforma popular, fácil de usar e gratuita. As significações das palavras estudar e
aprender já não se resumem a um tempo-espaço previamente delimitado, mas
expandem-se para o ciberespaço, ou seja, um novo espaço comunicacional
possibilitado pela interconexão mundial dos computadores (Lévy, 1999).
Os grupos do Facebook são espaços online onde as pessoas podem interagir e
compartilhar recursos e comentários (João Mattar, 2013). Um espaço de dialogicidade,
planejado pedagogicamente, no qual todos os sujeitos participantes tem vez e tem
voz.
A colaboração em grupo serve como mecanismo social de apoio e estímulo à
aprendizagem e possibilita a expressão da diversidade de visões dos participantes,
contribuindo para soluções mais criativas e para a ampliação da capacidade de
criticidade dos aprendizes. Colaborar com outros na tentativa de resolver um problema
permite ao sujeito confrontar o seu repertório de estratégias cognitivas com os dos
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demais, é o fazer junto, trabalhar em conjunto com interação, com possibilidades de
enriquecimento mútuo.
Então, para suprir a necessidade de ampliar os espaços comunicacionais,
pesquisadores do projeto de pesquisa Transiarte/UnB passaram a utilizar o grupo
fechado do Facebook, intitulado “Transiarte/CEM09”, que registrou a participação de
10 membros, dentre pesquisadores estudantes da graduação, mestrado e doutorado
da Universidade de Brasília. A experiência colaborativa na rede social teve início com
a criação do grupo no Facebook no primeiro trimestre do ano de 2015, um espaço
interativo não formal, objetivando ampliar o diálogo, a construção colaborativa de
ações pedagógicas, compartilhamento de informações, em uma verdadeira rede
pedagógica e dialógica Facebook.
3. CONHECENDO O PROJETO DE PESQUISA TRANSIARTE
Segundo Teles (2012), o projeto Transiarte iniciou objetivando introduzir o uso da
tecnologia digital na sala de aula como suporte ao processo de aprendizagem
curricular e inclusão digital junto aos estudantes e professores da Educação de Jovens
e Adultos. A Transiarte, ou “Arte da Transição”, vem se constituindo desde 2008, como
uma proposta de construção coletiva a partir da experiência estética da arte digital
como eixo de integração entre duas modalidades de ensino; Educação Profissional
(EP) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além de ser integrada às ações da
escola, a produção colaborativa do Transiarte facilita o desenvolvimento de um
itinerário formativo para os alunos participantes, como a criação de animações, o uso
de interfaces de edições e o tratamento fotografia digital, som e vídeo.
A equipe do projeto de pesquisa Transiarte é constituída por professores
universitários, estudantes de graduação, de mestrado e doutorado, juntamente com
alunos da Educação de Jovens e Adultos e professores de uma pública situada na
região administração de Ceilândia, periferia de Brasília, capital brasileira. O grupo de
pesquisa Transiarte adota a pesquisa-ação proposta por Barbier (2002), que faz o
registro de informações (diário itinerante do pesquisador), obtidas de maneira verbal,
escrita e/ou filmada das ações dos sujeitos. A pesquisa-ação, predominantemente
existencial em Barbier, funda-se na ação do sujeito coletivo de escuta sensível,
comprometido com a transformação humana.
Com o Transiarte, as estéticas tecnológicas em seu processo de criação
colaborativo torna-se um elemento de abordagem interdisciplinar das disciplinas
curriculares no ambiente escolar (Teles, 2012). Nesse processo, são reconhecidas
estratégias pedagógicas que atuam nas fronteiras dos saberes que esses alunos do
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EJA possuem, ampliando a aquisição de novos conhecimentos e experiências. A
Transiarte é utilizada para facilitar o processo de aprendizagem, a práxis da Transiarte
caracteriza-se pela aprendizagem coletiva, lúdica, inter e transdisciplinar na
abordagem de conteúdos, contextualizada na realidade do aluno, promovendo um “elo
entre o presente do tempo real, não virtual, e o espaço virtual interativo da Web, em
produções de caráter artístico colaborativo” (Teles, 2012).
No início do ano de letivo de 2015, foi firmada a parceria do projeto Transiarte
com a escola Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia (CEM 09). Parte do grupo de
pesquisa, formada por 1 (uma) doutoranda, 1 (um) mestrando, 2 (dois) professores da
EJA e 6 graduandos realizavam os encontros e oficinas do Transiante às quintasfeiras, em uma turma com 30 (trinta) alunos do 3º segmento da Educação de Jovens e
Adultos (equivalente à 2ª série do Ensino Médio).
A investigação analisou o uso do grupo fechado do Facebook, integrado por
pesquisadores do Projeto Transiarte, considerando a percepção dos pesquisadores
acerca do uso de redes sociais como recurso auxiliar no planejamento e ação
pedagógica do Transiarte.
4. METODOLOGIA E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO
As ações do projeto foram desenvolvidas durante as aulas da disciplina
Matemática e os pesquisadores do grupo Transiarte contaram com a colaboração e
participação de 2 (dois) professores regentes da turma, o da disciplina Matemática e o
de Artes, que também integraram o grupo de pesquisadores do Projeto Transiarte.
Nos encontros semanais na escola, os alunos receberam orientações para a
construção do trabalho colaborativo Transiarte.
A reunião geral presencial com todos os integrantes do grupo de pesquisa
Transiarte acontece sempre às sextas-feiras na Universidade de Brasília, onde são
socializadas as experiências, impressões, vivências e inquietações do grupo. Também
são repassados no encontro semanal informes gerais, e são realizados planejamentos
para as ações a serem realizadas na escola na semana subsequente.
Sentindo a necessidade de ampliar os encontros de coordenação e planejamento
pedagógico, um grupo de 10 pesquisadores resolveram criar um grupo fechado no
facebook, intitulado “Transiarte/CEM09”. O espaço do grupo facebook foi utilizado para
dialogar sobre as etapas pedagógicas do projeto, socializar materiais, links de sites e
diversos recursos a serem utilizados.
Analisamos, neste contexto, o uso do grupo fechado do Facebook, integrado por
pesquisadores do Projeto Transiarte, considerando as percepções dos pesquisadores
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acerca do uso de redes sociais como recurso auxiliar no planejamento e ação
pedagógica do Transiarte. São 10 sujeitos da investigação, 1 (uma) doutoranda, 1
(um) mestrando, 2 (dois) professores da EJA e 6 graduandos. A investigação relata
um estudo de caso e teve como principais questões: compreender como os grupos do
Facebook são usados como recurso de planejamento pedagógico; investigar se o
grupo estimulou o diálogo entre os pesquisadores; se gerou um canal de comunicação
aberto entre os participantes; analisar, considerando a percepção dos pesquisadores
do projeto, se redes sociais como o Facebook podem ser usadas como recursos de
planejamento das ações pedagógicas do Transiarte.
Nesta pesquisa optamos pelo estudo de caso, preferido quando o comportamento
dos participantes não pode ser manipulado e conta com diversas fontes de evidências
entre elas a “observação direta dos eventos sendo estudados e entrevistas das
pessoas envolvidas no evento” (Yin, 2010). Além disso, há uma variedade de
evidências a serem levantadas citadas pelo autor: documentos, artefatos, entrevistas e
observações.
Para as análises dos dados da pesquisa empregamos uma adaptação da Análise
de Conteúdo (Bardin, 2010). Utilizamos os dados coletados nos registros do grupo
fechado do “Transiarte/CEM09” e as respostas do questionário online Google Drive,
composto por 10 questões fechadas de múltipla escolha e 2 questões abertas.
Para aprimorar a análise qualitativa das questões abertas, utilizamos o recurso
das nuvens de palavras geradas a partir do site Tagul. É importante esclarecer que,
embora sejam utilizadas nas análises dos dados, tabelas, gráficos e porcentagens
neste estudo, optamos como metodologia pela análise qualitativa dos dados. Tal
iniciativa para analisar os dados alinha-se ao que Bardin (2010) afirma a respeito da
análise qualitativa não rejeitar toda e qualquer forma de quantificação. Em outras
palavras, segundo Bardin (2010), “o que caracteriza a análise qualitativa é o fato de a
inferência, sempre que é realizada, ser fundada na presença do índice (tema, palavra,
personagem), e não sobre a frequência da sua aparição”.
5. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O questionário Google Drive ficou disponível online durante sete dias e neste
período foram disparadas duas mensagens de aviso aos pesquisadores solicitando a
participação. Participaram da pesquisa 10 sujeitos, todos pesquisadores do projeto de
pesquisa Transiarte.
A

investigação

mostrou

as

ações

no

grupo

fechado

do

facebook

“Transiarte/CEM09” que mais chamaram a atenção dos participantes: a quantidade de
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informação disponível, aliada a maior possibilidade de “informação, motivação e
interação”.

Figura 1 - Ações que mais chamaram a atenção no grupo do Facebook.

Os resultados dos dados apontados na figura 1 corroboram com as percepções
dos sujeitos ao responder “o que representa o grupo do facebook enquanto espaço
pedagógico no planejamento de ações educativas do Projeto Transiarte?”. O sujeito 1
menciona que “o grupo do facebook facilita o planejamento de ações para os
encontros na escola, bem como a interação entre os pesquisadores, é uma inovação
no ambiente de coordenação pedagógica”, já o sujeito 2 complementa “o grupo do
facebook foi muito útil ao longo deste semestre, pois virou uma extensão das reuniões
semanais presenciais que tínhamos, onde ao acharmos algo interessante e que
pudesse causar algum interesse no grupo de pesquisadores, compartilhamos no grupo
do facebook e iniciávamos discussões produtivas que possam trouxeram grandes
benefícios ao projeto Transiarte”.

1008

Figura 2 – Publicação retirada do grupo do Facebook.

A figura 2 é um exemplo de publicações realizadas no grupo no facebook, que
retrata troca de informações, diálogo e socialização de materiais para uso pedagógico.
Quando os pesquisadores foram inquiridos sobre porque participam de um grupo
fechado do Facebook para dialogar e planejar ações pedagógicas para o projeto
Transiarte, deparamos com as seguintes respostas: “É um espaço dialógico que
auxilia bastante no planejamento das ações Transiarte”, “um espaço de união e
planejamento”, “momento de organização das ações, onde todos tem voz”.

Figura 3 - Ações do grupo Transiarte no espaço colaborativo do facebook.
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Sobre o que mais despertava a atenção do grupo de pesquisadores no Facebook,
a maioria respondeu: “ter acesso aos materiais socializados” e a “riqueza e
diversidade

de

informações”.

Nas

respostas,

palavras

como

“colaboração”,

“dialogicidade”, “união”, apareceram com maior frequência, representadas na nuvem
de palavras da figura 3.
Quando inqueridos se “acreditam que um grupo do Facebook pode facilitar o
diálogo pedagógico entre os pesquisadores do Transiarte”, 90% dos entrevistados
responderam que “sim” e também 90% dos sujeitos acreditam que “a abertura do
grupo do facebook estimulou a utilização da rede social com objetivos profissionais,
pedagógicos.”
A propagação das redes sociais no campo educativo tem propiciado a inclusão
social, e com planejamento bem elaborado no que se refere à metodologia de
utilização desta ferramenta, pode ser um aliado do professor na aplicação de
estratégias pedagógicas e preparação de ações. Nesta investigação verificamos que o
Facebook pode ser utilizado como uma ferramenta de planejamento pedagógico. A
nossa investigação aponta que devemos avaliar as potencialidades de contextos
educativos que ocorrem nas redes sociais. O uso do Facebook desperta nos tempos
atuais muita atenção em seus usuários, podendo proporcionar benefícios para o
contexto educacional, como o compartilhamento de informações, a colaboração e
trabalho em equipe.
As redes sociais são ambientes sociais e digitais, com conectividade baseadas na
procura de aprendizagem, pelo que devemos ampliar a nossa visão pedagógica
(McLoughlin et al., 2007), e neste contexto, os dados analisados apontaram que o
Facebook contribuiu para o acesso às informações pertinentes ao grupo de pesquisa;
estimulou a utilização da rede social pelos pesquisadores demonstrando ser uma
ferramenta interativa, colaborativa e que pode ser utilizada como recurso pedagógico;
impulsionou o planejamento colaborativo de ações educativas para as atividades do
Transiarte; estreitou os laços de amizade e parceira pedagógica entre os
pesquisadores.
Assim, tornou-se possível a interação em tempo real ou não, com muitos
pesquisadores rompendo barreiras temporais e geográficas, possibilitando também a
extensão do espaço de planejamento das atividades pedagógicas, para além das
paredes da sala de reunião, ampliando o diálogo, as ações em grupo, a construção
colaborativa das atividades pedagógicas, compartilhamento de informações, em uma
verdadeira espécie de rede de planejamento pedagógico virtual, a rede social
pedagógica Facebook.
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Resumo:

Ao ser delegada à modalidade da Educação a Distância, a
responsabilidade pela ampliação de vagas no Ensino
Superior para formar professores, vemos com preocupação o
fato do profissional formador, o professor-tutor, se encontrar
em
situação
de
desprofissionalização
e
crescente
proletarização. Na Universidade Aberta do Brasil, embora o
professor-tutor desempenhe a função de facilitador da
mediação pedagógica estabelecida com os estudantes, sua
profissionalidade ainda não está claramente definida nas
políticas educacionais brasileiras. Através de uma pesquisa
bibliográfica, buscamos investigar periódicos qualificados ou
de Anais de evento internacional que se dedicassem a essa
temática, em particular, a atividade da tutoria na educação a
distância. Diante do rol de publicações em revistas
científicas nacionais e internacionais reconhecidas pelo rigor
e relevância teórico-metodológicas optamos por analisar três
publicações recentes que juntas nos ofereceram um
panorama das exigências à função e a precarização da
atividade da tutoria na Universidade Aberta do Brasil. Tais
trabalhos
retratam
um
paradoxo
ao
invés
da
profissionalização devido à sua importância, a recorrência é
a proletarização. Concluímos que é necessária a elaboração
de pesquisas e políticas educacionais que relacionem a
importância desse professor-tutor com a garantia da
qualidade dos cursos ofertados na modalidade à distância.

Palavras-chave:
Distância.

Professor-tutor,

Abstract:

In view of the growing use of distance education to expand
class offerings in higher education for teachers, we identify
reasons for concern related to the deprofessionalization and
proletarization of the professional teacher and professortutor. The Open University of Brazil, although the professortutor plays the role of facilitator of pedagogic mediation
established with the students, their professionality is not yet
clearly defined in Brazilian educational policies. Through a
bibliographical research, we investigate qualified journals or
international events reports dedicated to this subject, in
particular, the tutoring activity on distance education. In view
of the list of publications in national and international
scientific
journals
recognized
by
the
theoreticalmethodological rigor and relevance, we choose to examine
three recent publications that, together, offer us an overview
of the requirements for the requirements for functioning and
the precariousness of the tutoring activity in the Open
University of Brazil. Such works depict a paradox - instead of
professionalism due to its importance, the recurrence is the
proletarization. We conclude that there is a need for

Desprofissionalização,

Educação

a
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development of research and educational policies that link
the importance of teacher-tutor with the guarantee of quality
of the courses offered in distance learning.
Keywords:

Teacher-tutor, Deprofessionalization, Distance Education.

1. INTRODUÇÃO
Na Universidade Aberta do Brasil (UAB), embora o professor-tutor - denominação
usualmente utilizada na Educação a Distância (EaD) - desempenhe a função de
facilitador

da

mediação

pedagógica

estabelecida

com

os

estudantes,

sua

profissionalidade ainda não está claramente definida nas políticas educacionais
brasileiras. O léxico tutor vem do latim (tútor,óris) tendo seu significado relacionado a
“guarda, defensor, protetor, curador” (HOUAISS, 2003, p. 523).
Na Educação a Distância, a figura do professor-tutor é elemento importante e
essencial a efetividade do processo de ensino e aprendizagem. Nos termos de Souza
(2004, p. 80), “independente da concepção educacional adotada e das ferramentas
didáticas em uso (televisão, rádio, internet, correspondência, material impresso), a
experiência demonstra que o sistema tutorial é peça chave (sic)”.
A Educação a Distância é definida no Decreto 5.622/2005, de 19 de dezembro de
2005, como modalidade educacional “na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias
de

informação

e

comunicação”,

abarcando

“estudantes

e

professores

no

desenvolvimento de atividades educativas em lugares ou tempos diversos” (BRASIL,
2005).
No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), tem afirmado que a expansão da Educação Superior, seja na
modalidade a distância ou presencial, tem sido o foco do governo federal nos últimos
anos (INEP, 2015). Em uma breve análise nos dados do INEP, é possível notar um
crescimento maior nas matrículas (e conclusões) em cursos superiores na modalidade
da Educação a Distância, que na modalidade presencial. De acordo com o INEP, “o
crescimento do número de matrículas foi 7,1% de 2013 para 2014, sendo 1,5% na
rede pública e 9,2% na rede privada” (INEP, 2015). É possível observar que é nos
cursos de primeira licenciatura que está a grande maioria dos alunos, especialmente,
inscritos nas universidades privadas.
Ao ser delegada à modalidade da EaD, a responsabilidade pela ampliação de
vagas no ensino superior para os cursos de formação de professores, vemos com
preocupação o fato do professor-tutor - um profissional formador de novos professores
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- ser um educador em situação de desprofissionalização e crescente proletarização.
Durante as incursões nas publicações em revistas científicas nacionais e
internacionais nos foi possível encontrar outras denominações que se reportam ao
professor-tutor, como docente-tutor (MILL, et al, 2007), tutor virtual (MILL; FIDALGO,
2007), professor online (BORBA, 2007), professor orientador (MORAN, 2008). O
professor-tutor

recebe

designações

como

facilitador,

monitor,

nas

variadas

relexicalizações (BARRETO, 2012) que tendem a redefinir os papéis que lhes são
atribuídos.
Ao professor-tutor, além da precariedade do vínculo (contrato de trabalho por
tempo determinado) é-lhe sugerido passo a passo dos cuidados para com sua
docência, além de haver constante monitoramento de suas ações na sala virtual que
medeia. Nenhum outro perfil docente é tão fiscalizado e monitorado. Nenhum outro
perfil docente, a não ser o professor substituto de universidades públicas brasileiras
(até este profissional possui autonomia em sua sala de aula) possui tão pouca
autonomia docente e tão frágil engajamento para construção de um reconhecimento
profissional.
As funções do tutor na EaD são segmentadas e isoladas no processo pedagógico
entre os que pesquisam, selecionam e apresentam os conteúdos das disciplinas
tratadas nos cursos (KENSKI, 2013, p. 114-115) o que contradiz a retórica de que
tutores e coordenadores desenvolvem atividades pedagógicas de modo colaborativo.
Por exemplo, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que tem servido de parâmetro
para as instituições públicas e privadas, preconiza que, embora professor-tutor
assuma função docente, não possui o status e as mesmas condições trabalhistas do
professor do ensino presencial.
O professor-tutor da UAB recebe uma bolsa mensal de R$765,00 (valor de maio
de 2016, o equivalente a €192,38), abaixo do valor do salário mínimo nacional que é
de R$788,00 (equivalente a € 198,16). Para atuar na graduação, é-lhe exigido no
mínimo a graduação e na especialização, no mínimo esse título. Mas o que vemos são
mestres e doutores participando das seleções e atuando como tutores, sem nenhum
adicional por formação no valor da bolsa.
2. A PROLETARIZAÇÃO E DESPROFISSIONALIZAÇÃO COMO PRODUTO DO
SISTEMA CAPITALISTA
O trabalho docente é considerado por Kuenzer e Caldas (2009), como espaço de
resistência e desistência. Ao mesmo tempo em que os professores, ao lidar com a
complexidade própria de sua ação e da desvalorização crescente que é submetido,
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sofre destes valores contraditórios – transformar (e inovar, criar) ou resistir (se
descomprometer). As autoras, também afirmam que a crescente privatização dos
serviços educacionais, com base na tendência à sua mercantilização, diminui as
possibilidades de intervenção criativa e independente dos profissionais da área (idem).
No caso do professor-tutor, essa mercantilização fica mais evidente ao
resgatarmos a implantação do teletrabalho. Nos termos de Mill e Fidalgo (2009), “o
capitalista vale-se do poder do discurso tecnológico e da flexibilidade espaço-temporal
possibilitada pelas tecnologias digitais para resgatar um tipo de trabalho que nasceu e
(quase) morreu prematuramente: o teletrabalho” (p. 197). Compreendemos que o
professor-tutor online se insere nesse conceito de teletrabalho, que no sentido literal
da palavra, significa, trabalho à distância. Em outras palavras, trata-se de trabalho à
distância que utiliza equipamentos digitais (softwares), eletrônicos (computadores) ou
de comunicação (telefone, fax, Skype).
O professor-tutor desenvolve seu trabalho atendendo as especificidades e
intenções de uma instituição, geralmente assalariado ou independente, cooptado pelo
discurso da flexibilidade (ou seja, poderá organizae o tempo de trabalho de acordo
com suas possibilidades) e pelo discurso da qualidade de vida (no sentido de que não
se desloca fisicamente para o local de trabalho podendo exercer sua função em sua
própria residência). No entanto, na prática o que se constata é o “desaparecimento
dos limites entre tempo de trabalho e tempo livre” que pode “converter-se em trabalho
em tempo integral, ainda que no recinto familiar” (MILL e FIDALGO, 2009, p. 211).
O Ministério da Educação e a Legislação Brasileira, com a Lei 9394/96, têm
apresentado a Educação a Distância como uma alternativa para se alcançar o ideal da
Educação para Todos. Kenski (2013, p. 116), afirma que a ideia de uma Educação
para Todos está inscrita paradoxalmente na proliferação “mercantilista e acrítica, sob a
forma de pacotes importados e tropicalizados de cursos prontos em Educação a
Distância”.
As condições de trabalho do professor-tutor, uma função relativamente nova, não
surge com as mesmas condições garantidas ao professor já consolidado nos cursos
presenciais, ainda que se reconheça que este último tenha lutado durante anos para
conquistar alguns poucos direitos e luta incessantemente para não perdê-los.
Importante destacar que a função do professor-tutor é interessante para os
modelos capitalistas de produção posto que essa função pode ser um alívio no
orçamento, dada a economia de recursos didáticos e tecnológicos. Ou seja, com um
mínimo de investimento na infraestrutura e no benefício pago aos professores-tutores,
as instituições, especialmente as privadas lucram com as matrículas e com as
mensalidades dos cursos, de modo geral.
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O Plano Nacional de Educação / PNE (BRASIL, 2001, p. 73) estabeleceu vinte
metas a serem cumpridas pelo Brasil até o ano de 2020, dentre estas, a educação a
distância é citada como recurso importante para a execução das propostas, no que se
refere à expansão do número de matrículas na educação superior. No entanto, os
discursos das políticas, especialmente do PNE, parecem desconsiderar as grandes
questões que envolvem o trabalho do professor-tutor. Como antes observado, a
educação a distância predispõe competências e práticas pedagógicas diferenciadas
do ensino presencial tradicional de formação. De fato, impõe que estas competências,
especialmente as do professor-tutor, estejam claramente definidas na mediação
pedagógica. Por sua vez, a mediação pedagógica exige metodologias e abordagens
formativas onde o professor-tutor é o responsável por orientar, monitorar, dinamizar e
avaliar as aprendizagens dos alunos. O professor-tutor - dentre as tarefas inerentes ao
processo de ensino e aprendizagem - deve orientar a aprendizagem dos alunos,
auxiliar no esclarecimento das dúvidas, identificar dificuldades de aprendizagem,
sugerir novas leituras ou atividades complementares, organizar as atividades de
estudo, dentre outras.
Lagarto (2004) comenta que o professor-tutor deve apresentar competências
específicas como: (a) capacidade de comunicação pela escrita na participação em
fóruns e listas de discussão; (b) velocidade da escrita ao intervir em sessões síncronas
(chats); (c) mediador de conflitos que requer capacidade de gestão de conflitos
virtuais; (d) poder de negociação e tomada de decisão - o tutor deve saber gerir datas
de entregas de trabalho; distinguir as horas mais convenientes para a realização das
sessões síncronas e gerenciar processos que exigem negociações entre os atores do
processo de aprendizagem, sejam alunos, coordenadores das disciplinas e
coordenação de curso. Diversos autores do campo da EaD destacam a importância da
qualidade de interação entre o aluno e seu tutor (LITWIN, 2001; ARETIO, 2002;
CARVALHO, STRUCHINER 2010). Além de auxiliar o aluno a compreender o
conteúdo de determinada disciplina, o professor-tutor conduz o aluno a construir novos
conhecimentos através de atitudes de pesquisa e exploração na web.
Aretio (2002) afirma que a EaD se constitui em um sistema tecnológico de
comunicação multidirecional, baseado na ação sistemática e conjunta de recursos
didáticos e no apoio de um sistema de tutoria, que, separados fisicamente dos
estudantes, propiciam a esses uma aprendizagem independente. Holmberg (1995)
considera que uma das metas do ensino a distância é ajudar o aluno a atingir
autonomia. O principal desafio para os tutores é possibilitar ao aluno transformar o
conhecimento em ação.
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Por todas essas questões acima mencionadas, e reconhecendo a importância do
professor-tutor na condução do processo em uma modalidade que exige as
competências do professor presencial e muitas outras, próprias da modalidade,
entendemos que ele precisa de profissionalização, inclusive para servir de inspiração
nos cursos de formação de professores.
3.

EXIGÊNCIAS

PRÓPRIAS

À

FUNÇÃO

DO

TUTOR

X

CRESCENTE

PROLETARIZAÇÃO E DESPROFISSIONALIZAÇÃO
Ao realizar a revisão de literatura sobre proletarização docente do professor do
Ensino Superior (OLIVEIRA, PASCHOALINO e ROCHA, 2011), encontramos
situações de denúncia quanto à precarização salarial e falta de condições de trabalho.
Entretanto, vemos a situação do professor-tutor como a mais precária, e poucas são
as iniciativas de enfrentamento da precarização. Há nas instituições uma
hierarquização entre professores presenciais e professores-tutores, onde esses
últimos, muitas vezes, não são considerados docentes, mas sim um profissional de
apoio à docência. Essa ideia é confirmada no capítulo IV – Dos Profissionais da
Educação da Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Educação, de março de 2016,
que estabelece as Diretrizes e Normas Nacionais para a oferta de Programas e
Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância:
Art. 8º Os profissionais da educação, que atuarem na EaD, devem ter formação
condizente com a legislação em vigor e preparação específica para atuar nessa
modalidade educacional.
[...]
§ 2º Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo
profissional de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento
de sua formação, como suporte às atividades dos docentes e mediação
pedagógica, junto a estudantes, na modalidade de EaD. (BRASIL, 2016, grifo
nosso).

As Diretrizes e Normas para oferta de cursos na modalidade EaD não situam o
lugar do tutor como professor, contradizendo o pré-requisito da docência para
candidatura à função de tutoria indicado na Resolução nº 26 de 05 junho de 2009, que
estabelece normas para o pagamento das bolsas dos profissionais que atuam na UAB,
e ainda está vigorando:
Tutor: profissional selecionado pelas IPES vinculadas ao Sistema UAB para o
exercício das atividades típicas de tutoria, sendo exigida formação de nível
superior e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do ensino básico ou
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superior, ou ter formação pós-graduada, ou estar vinculado a programa de pósgraduação. (BRASIL, 2009).

O pressuposto da docência não está apenas nos quesitos para candidatura, mas
na sua práxis cotidiana da tutoria, na literatura, nos editais de seleção, nas solicitações
e exigências por parte das instituições e do corpo discente, portanto vemos com
preocupação a desprofissionalização da mais nova função docente, a tutoria.
Para retratar com mais detalhes esse cenário, buscamos pesquisas que já
estejam se dedicando a essa reflexão. Analisamos a seguir, três publicações recentes
sobre a tutoria na Universidade Aberta do Brasil (UAB), que juntos nos oferecem um
panorama das exigências à função e precarização desse docente que forma novos
docentes ou atua na formação continuada de docentes da educação presencial.
4. AS PUBLICAÇÕES RECENTES SOBRE A TUTORIA NA UNIVERSIDADE
ABERTA DO BRASIL: O PANORAMA DAS EXIGÊNCIAS À FUNÇÃO E A
PRECARIZAÇÃO DO PROFESSOR-TUTOR
A escolha dos trabalhos, oriundos de periódicos qualificados ou de Anais de
eventos internacionais voltados para a discussão da modalidade EaD, se justifica por
nos oferecerem informações sobre a função do professor-tutor nos cursos de
formação dos alunos com destaque para o paradoxo - ao invés de profissionalização,
denunciam a sua proletarização.
O

primeiro

artigo

analisado

(COSTA

e

KNUPPEL,

2014)

estuda

as

representações sociais contidas em seis editais de seleção de tutores presenciais da
niversidade Aberta do Brasil (UAB). Na UAB existem duas modalidades de tutoria presencial e a distância. Os tutores presenciais atuam nos polos de apoio presencial, e
não têm sido alvo de dedicação por parte da literatura especializada, enquanto o tutor
a distância tem recebido nesse sentido, maior atenção (idem, p. 196).
O segundo artigo analisado (ABREU-e-LIMA e ALVES, 2011) nos oferece uma
descrição pormenorizada da principal característica de mediação do professor-tutor o
seu feedback. Consideramos que é principalmente no feedback que o professor-tutor
demonstra a sua relação afetiva, o seu comprometimento acadêmico, seu domínio do
saber e empatia com as necessidades dos alunos, no tocante à continuidade do curso
e à aprendizagem.
O terceiro artigo ilustra a precarização da docência da modalidade EaD, através
da e-TEC Brasil, um programa do governo federal para ampliação da formação
profissional no país. Neste último trabalho, os autores associam a docência
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compartilhada própria da EaD ao sistema de produção taylorista/fordista, que
esvaziam a docência, e contribuem para a proletarização deste novo professor - o
professor-tutor.

4.1 – As representações sociais do trabalho do tutor presencial: limites e
possibilidades
O texto de Costa e Knuppel (2014) intitulado As representações sociais do
trabalho do tutor presencial: limites e possibilidades analisa a importância do tutor
presencial, profissional presente na composição dos profissionais atuantes na UAB
para expansão e interiorização de cursos superiores públicos no país. As autoras
destacam que esse profissional - tutor presencial - tem recebido pouca atenção por
parte das instituições, pesquisadores e gestores. Ressaltam que as instituições, de
modo geral, tem desconsiderado o fato de que é este o profissional que buscará aliar a
função “didático-administrativa e de apoio aos professores e discentes” (idem, p. 195),
o diálogo com o tutor a distância, e o contato direto com os alunos através de
encontros regulares ou esporádicos no polo. É também o tutor presencial que efetivará
o elo da docência para instaurar/reproduzir na medida do possível, o ambiente
acadêmico da universidade no polo de apoio presencial. Segundo as autoras, os
tutores presenciais inicialmente recebiam como pagamento uma bolsa benefício
inferior ao valor pago ao professor-tutor responsável pelas mediações com os
estudantes no ambiente virtual de ensino. Foi através da Resolução nº 26 do
CD/FNDE, de 5 de junho de 2009, que estabeleceu, entre outros princípios, a
representação do tutor como profissional passando não mais haver distinção entre
tutor presencial e a distância.” (idem, p. 202).
Costa e Knuppel (2014) buscaram em seis editais de seleção para tutores, as
representações sociais contidas nesses documentos sobre quem é e o que se espera
dos tutores presenciais da UAB. As autoras localizaram três pontos fudamentais dessa
representação social da tutoria presencial, que são: (i) a representação acadêmica da
instituição; (ii) o entendimento por parte de professores e coordendores, do tutor como
alicerce para o sucesso da EaD – ainda que ao tutor presencial sejam delegadas
tarefas mais administrativas e operacionais, e (iii) a função de acompanhamento da
trajetória acadêmica dos alunos (idem, p. 205).
Nesses três pontos, o papel ativo do tutor presencial fica mais evidenciado, bem
como a sua docência, com viés particular e de identidade profissional ainda em
construção.
Com a reflexão sob a produção de Costa e Knuppel (2014) percebemos que
também o tutor presencial encontra dificuldades para ter legitimada a importância da
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sua função. Notamos nas características destacadas dos editais pelas autoras, como o
viés acadêmico é anunciado como pressuposto da função, mas os viéses operacionais
e administrativos acabam ofuscando a sua atuação, posto que se sobrepõe aos
momentos de aplicação da prova presencial e de outras tarefas administrativas. É
portanto, uma modalidade do sistema de tutoria em situação ainda mais frágil quanto à
necessária profissionalização a que estamos chamando a atenção nesse estudo.

4.2 – O feedback e sua importância no processo de tutoria a distância
Nesse artigo, os autores (ABREU-e-LIMA e ALVES, 2011) apresentaram a
importância do feedback do professor-tutor, com foco no modelo de EaD de uma
universidade federal ligada à Universidade Aberta do Brasil (UAB). Foi realizado um
questionário com os professores-tutores os quais responderam à coleta de dados,
conforme se constata a seguir: 85% dos professores-tutores possuem mestrado ou
doutorado, o que revela boa formação de base para a mediação que estará
responsável. Considera-se que o feedback (devolutiva ao aluno sobre a acuidade da
sua resposta) precisa ser parte contemplada na formação do professor-tutor e deve
reunir muitos cuidados no tocante à linguagem, que no caso é a língua escrita,
cuidando para incorporar a riqueza dos elementos extraverbais da comunicação
presencial.
Algumas das características a serem consideradas em um feedback são: tom
agradável, pessoalidade, analítico, norteador, respeito às variações linguísticas e
regionais, cuidar da sua correção e coerência textual, além da clareza e objetividade.
O feedback deve ainda, esclarecer, valorizar a produção do aluno, questionar com
honestidade e sugerir soluções. O professor-tutor precisa assumir algumas
características ao redigir o seu feedback: revisor, facilitador conceitual, guia reflexivo,
mediador, contador de histórias e agilidade na resposta. No tocante à agilidade, no
modelo UAB, os autores relatam que o professor-tutor deve responder ao aluno em
até 24 horas, exigindo acesso ao ambiente diariamente. A rapidez no feedback “logo
após a postagem do estudante e antes de ser executada a próxima atividade é
essencial para que o aluno não se sinta isolado, solitário e tenha a oportunidade de
refazer o seu percurso de aprendizagem para a próxima etapa” (ABREU-e-LIMA e
ALVES, 2011, p. 200).
Entendemos que essa é uma exigência delegada somente ao professor-tutor: a
extrema rapidez no feedback. Essa exigência traz ao trabalho do professor-tutor uma
sensação de eterno estado de prontidão e dedicação ao curso e à sua turma. Esse
estado de prontidão pode levar a um esgotamento físico e emocional, se for
perrmanente ou de longa duração. É portanto, uma característica que contribui para a
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desprofissionalização da função, já que não é regida por leis trabalhistas que lhe
garantam repouso das atividades nos feriados e fins de semana, ainda que haja
flexibilização do tempo e espaço de acordo com sua disponibilidade, é-lhe exigido por
alunos e instituição o “estado de prontidão” e alerta a qualquer tempo.

4.3 - A educação a distância nas instituições federais de ensino: novas relações
no processo de trabalho docente
O trabalho é um relato sobre o trabalho docente em uma unidade na rede e-TEC
Brasil. Criada em 2007 pelo governo federal, o objetivo da rede e-TEC Brasil é
oferecer formação profissional na modalidade EaD. A intenção é ampliar a rede de
ensino técnico federal para as periferias das grandes cidades e a meta para o final de
2014 era atender mais de 270 mil estudantes. Os autores (DEL PINO; GRÜTZMANN e
PALAU, 2011) associam a divisão do trabalho docente da EaD (partilhada entre o
professor da disciplina, coordenador geral, coordenador de curso, coordenador de
tutoria, tutoria, etc) ao modelo taylorista/fordista de produção, já que a concepção e
execução do trabalho são separadas, levando o professor a um esvaziamento da sua
docência, além de ter o seu trabalho submetido ao controle alheio, um processo
instaurado pela sociedade capitalista.
Como a EaD instituiu um modelo onde surge este novo professor, o professortutor, os autores entendem que a flexibilização desse trabalho para ser feito em casa
ou outro espaço, é uma característica da precarização docente, que não reconhece a
legitimidade da profissionalização desse profissional. No trabalho denuncia-se entre
outras coisas, o valor ultrajante da menor bolsa paga (mesmo valor da bolsa paga pela
UAB) pelo programa e-TEC Brasil como sendo a do professor-tutor, enquanto a esse
profissional é exigido: motivar os alunos, orientá-los, mediar a comunicação de
conteúdos, corrigir tarefas, mediar fóruns, avaliar as postagens dos alunos, facilitar o
processo de aprendizagem, entre outras demandas. Em contrapartida, os professorestutores se envolvem mais afetivamente com o seu trabalho que outros trabalhadores,
levando-os a se exigirem mais dedicação. Há uma intensificação do seu fazer docente
ao mesmo tempo em que é submetido à subcontratação, à terceirização da educação.
É a precarização do novo docente se desenhando e se intensificando.
5. RESULTADOS
Nos três trabalhos apresentados, podemos elencar algumas cartacterísticas que
denunciam a desprofissionalização do professor-tutor:
 Há uma hierarquização entre as modalidades de tutoria a distância e tutoria
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presencial, subjugando esse último a tarefas administrativas e operacionais,
ainda que esteja pressuposto em editais e projetos pedagógicos dos cursos
que esse profissional deve assumir-se como representante acadêmico da
universidade no contato presencial com o aluno no polo;
 Embora só exija a graduação para candidatura, o percentual de mestres e
doutores na tutoria é muito expressivo e não condizente com sua dedicação e
o valor da bolsa, que atualmente é inferior ao salário mínimo nacional;
 É a única função docente que possui a exigência de resposta ao aluno em até
24 horas, deixando-o em estado de prontidão e provável esgotamento;
 Entendemos a necessidade de atendimento a algumas características do
feedback na EaD, mas reconhecemos também que o professor-tutor é nesse
sentido, cobrado por todos os envolvidos no tocante à qualidade de sua
linguagem, beirando a perfeição. É-lhe exigida uma rigorosa autoavaliação
prévia de suas publicações, para que não lhe seja necessária algum tipo de
punição devido a algum mal entendido;
 É uma função submetida ao controle alheio, à subcontratação e à terceirização
da educação;
 Recebe uma remuneração ultrajante através da bolsa no valor de R$765,00 (o
equivalente a €193,30);
 Alguns autores (DEL PINO; GRÜTZMANN e PALAU, 2011) associam a
flexibilização do local de trabalho como parte da precarização da sua função;
 E o envolvimento afetivo com o seu exercício – característica que vem sendo
elencada na literatura e no campo empírico como pressuposto da tutoria –
demanda maior dedicação e disponibilidade que outros profissionais da
educação superior.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar a produção científica sobre a proletarização do professor-tutor é
fundamental para buscar encaminhamentos e soluções para um grande paradoxo excesso de exigências e escassez de reconhecimento. É necessária a elaboração de
pesquisas, trabalhos e políticas que relacionem a importância desse professor com a
garantia da qualidade dos cursos na modalidade a distância.
Destacamos a urgência em definir criteriosamente os papéis docentes na EaD.
Ademais, importa destacar também que a remuneração digna condiz com o
reconhecimento da profissionalidade do professor-tutor no contexto da EaD.
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Resumo:

Este artigo analisa as concepções sobre o perfil educativo do
bibliotecário e consiste num recorte de uma pesquisa de doutorado que
objetivou estudar a importância da literacia informacional para a
ressignificação do papel do bibliotecário, por meio das postagens nas
comunidades on-line de bibliotecários do Brasil. O referencial teórico
adotado foi desenvolvido em torno de três eixos: a literacia
informacional, a mediação e a competência. Realizou-se uma amostra
de grupos de bibliotecários sobre esta temática, em diferentes redes
sociais (blogs, lista Bib@migos, Facebook, predominantemente) e de
um questionário com uma amostra de professores de Biblioteconomia e
bibliotecários de universidades brasileiras; estes de universidades da
região sudeste do país. Foi conduzida uma análise de conteúdo das
postagens feitas nas redes e das respostas dos docentes e
bibliotecários da amostra, no período de julho de 2013 a junho de 2014.
Há uma concepção hegemônica expressa pelas falas, onde o papel
educativo do bibliotecário é percebido em contraponto a algumas vozes
docentes críticas. Concluiu-se que a literacia informacional ainda, não
se impôs como força suficiente para a ressignificação da área, mas
esboça-se que as atividades que representam podem contribuir para a
transformação do perfil biblioteconômico.

Palavras-chave:

Literacia informacional, bibliotecário educador, biblioteca universitária,
bibliotecários de universidades, mediação da informação.

Abstract:

This article analyzes the conceptions about the educational librarian
profile and consists of a cutout of a doctoral research that aimed to
study the importance of information literacy for the redefinition of the
librarian's role, through posts on online communities of librarians in
Brazil. The theoretical framework was developed around three axes:
information literacy, mediation and competence. We conducted a
sample group of librarians on this theme in different social networks
(blogs, list Bib@migos, Facebook, predominantly) and a questionnaire
with a sample of Library Science professors from Brazilian universities,
and university librarians in the southeast of the country. A content
analysis of posts made in networks and the responses of teachers and
librarians of the sample was conducted. There is a hegemonic
conception expressed by lines where the educational role of the
librarian is perceived as opposed to some critical voices of teachers.
The information literacy has not established itself as sufficient strength
for the redefinition of the area, but if that outlines the activities that
represent can contribute to the transformation of librarian’s profile.
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1. INTRODUÇÃO
Como pode o bibliotecário se tornar um educador? É um papel que idealmente
mobiliza consenso, mas em que medida se dá a reflexão quanto à formação para
exercer a função pedagógica? A rapidez com a qual se operam mudanças na
contemporaneidade tende a ressaltar lacunas na formação dos bibliotecários, que
buscam formas alternativa de se atualizarem. Estratégias como a formação de redes e
comunidades de prática (Wenger, 2011) são conhecidas por distintas carreiras, e os
bibliotecários

atingidos

pelas

mudanças

que

as

sociedades

vivem,

na

contemporaneidade, também se organizam em novos perfis de rede e comunidades
de prática que favorecem a aprendizagem colaborativa e cooperativa. Esses
profissionais têm frequentado as redes sociais on-line, dando continuidade a práticas
colaborativas já estabelecidas de apoio às diversas facetas dos serviços de biblioteca:
listas de permutas de documentos, listas de solicitação de documentos, listas de ajuda
quanto às experiências conhecidas para realizar tarefas, entre outras, estabelecendo
vivências similares às que têm sido descritas em contextos de comunidades de
prática.
Afinal, hoje em dia, não há atividades de trabalho e comunicativas que não sejam,
em algum momento, mediadas pelas tecnologias de comunicação e informação (TIC),
como as desenvolvidas pelas bibliotecas universitárias.

1.1 Letramento informacional e o bibliotecário como mediador da
informação: referenciais teóricos
Em discurso hegemônico da área de biblioteconomia, o bibliotecário se
reconhece, atualmente, como um mediador da informação. O contexto no qual se
apoia para exercer essa função, parte da necessidade de que a informação seja
dotada de relevância e propósito. No caso da mediação bibliotecária, Almeida Junior
(2009) afirma que ela está presente a todo o momento: na seleção do acervo, no
processamento técnico dos documentos, nas atividades do desenvolvimento da
coleção e, principalmente, na referência e no serviço de informação. Para o autor, a
mediação não é passiva, inclusive deve-se ter cuidado para não ser manipuladora;
existe uma “interferência” do profissional, e por isso, por não ser neutra, pode estar
comprometida com um ideal educativo.
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A mediação bibliotecária educativa significa não somente auxiliar o usuário a se
tornar competente na pesquisa de informações relevantes, mas também, contribuir
para o seu processo de desenvolvimento de autonomia de aprendizagem. Para tal
propósito, buscar parcerias com os professores é indispensável para uma ação mais
pragmática. Essa concepção encontra concordância em Almeida Junior (2004): é a
mediação o objeto principal da Biblioteconomia, e não a informação.
Na literatura das áreas da Biblioteconomia e Ciência da Informação, a
competência em sua relação com a informação é frequentemente abordada e está,
geralmente, ligada aos âmbitos de formação educativa, visto que “competência” se
adquire de forma sistemática, planificada; ela não acontece de forma casual. A
competência está relacionada à habilidade de “saber fazer”. Gasque (2010) entende
que o conceito de competência surge do meio empresarial e financeiro, em discursos
e programas de “reengenharia”, “capacitação de recursos humanos” e “qualidade
total”. Segundo a autora, foi transposto para a educação, assim como para a
Biblioteconomia, como necessidade de diminuir ou eliminar o intervalo entre a teoria
ministrada pela escola e o esperado pelo mercado de trabalho. Esta mesma autora
distingue e hierarquiza as diferenças entre as noções de alfabetização informacional,
habilidade

informacional,

competência

informacional

e

literacia

informacional.

Entretanto, a autora admite que todos os conceitos são inter-relacionados.
A importância da informação na sociedade contemporânea, a necessidade de
lidar com conhecimentos especializados e cada vez mais distribuídos (não mais
localizado especificamente – uma universidade, uma biblioteca) e a extensão do
processo ensino-aprendizagem contextualizam e fazem o entorno da literacia
informacional. A biblioteca universitária tem, na atualidade, que fazer a mediação para
a promoção da literacia informacional por meio de treinamentos, oficinas, seminários e
palestras. Não é prática tão diferente, se reconhecermos que o bibliotecário,
historicamente, sempre teve uma faceta educativa concretizada na ação de promover
a leitura, principalmente quando envolvido em ambientes escolares, auxílio à pesquisa
com o ensino de habilidades para localizar, avaliar e usar as informações. Tais
práticas já se inserem na noção de literacia informacional.
2. CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Como diversos outros profissionais, os bibliotecários têm, cada vez mais, marcado
presença nas redes sociais on-line e explorado as possibilidades de contato
profissional

para

atualizações,

compartilhamentos,

trabalhos

colaborativos,

aprendizagem permanente, entre outros. Por constituir um espaço potencial de
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comunidades de prática on-line, buscou-se explorar os grupos de bibliotecários, em
diferentes redes sociais, acerca do letramento informacional.
A busca por blogs nacionais (brasileiros) sobre a temática, foi realizada no Google
Blog Search. Na lista Bib@migos, as mensagens incluídas no corpo de dados foram
selecionadas por assunto, com termos que incluíssem literacia informacional,
competência informacional, competência em informação, mediação bibliotecária ou
mediação do bibliotecário, mediação da informação e bibliotecário educador (mesmos
termos de buscas para os blogs). Foram selecionados dois blogs.
No ResearchGate, foram coletadas as publicações nacionais compartilhadas entre
os pesquisadores membros da rede, com os termos literacia informacional,
competência em informação e information literacy. Foi contabilizado, também, o
número de tópicos de discussão sobre information literacy e as respostas obtidas à
questão proposta pela autora, participante dessa rede, em inglês, sobre as práticas de
literacia informacional, para que qualquer membro que quisesse e pudesse responder.
A rede social Facebook foi escolhida pelas autoras por predominar no Brasil e por
já ser reconhecida como campo de pesquisa na área de ciências sociais, devido à
presença de vários trabalhos. A busca foi efetuada na própria página pelos termos
biblioteconomia, bibliotecários, literacia informacional, competência informacional ou
em informação. Foram excluídos grupos estritos de estudantes de Biblioteconomia e
Ciência da Informação e grupos de turmas específicas, a não ser que lidassem com a
temática dessa pesquisa. Foram selecionados os três grupos existentes relacionados
à temática.
Acompanhando este estudo de ordem qualitativa a partir de participação de
bibliotecários, estudantes de Biblioteconomia e profissionais afins em redes sociais,
complementarmente, um questionário foi enviado aos docentes responsáveis pelas
disciplinas de literacia informacional e a uma amostra de bibliotecários universitários
de instituições federais, predominantemente, em atividade no Estado do Rio de
Janeiro, de modo a facilitar a comunicação com as pesquisadoras. O período de coleta
dos dados foi de julho de 2013 a junho de 2014. O código estabelecido para
referenciar as falas foi: blog (B1, B2), Facebook (FB1, FB2, FB3), ResearchGate (RG),
Bibliotecário (B nº) e docente (D nº).
Os dados coletados foram submetidos a uma análise de conteúdo temática,
baseada em Bardin (2009). Pretendeu-se identificar as concepções dos profissionais
bibliotecários participantes dessas redes sociais sobre os seguintes aspectos: a
integração curricular da literacia informacional como disciplina, a integração com os
outros profissionais docentes, as concepções de aprendizagem na área de
biblioteconomia, a prática bibliotecária contemporânea e a função social do
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bibliotecário, e, principalmente, os destacados para a análise deste artigo: os espaços
sociais e educativos representados pelas bibliotecas, a importância da literacia
informacional e a participação do bibliotecário como educador no processo de
aquisição de habilidades, principalmente, desenvolvidas em ambientes de instituições
de ensino.
3.

BIBLIOTECÁRIOS

NAS

REDES:

ASPECTOS

PLURAIS

SOBRE

O

LETRAMENTO INFORMACIONAL
Santana e Siebra (2014, p. 1515), que investigaram a competência informacional
de docentes de várias áreas, chegaram à conclusão de que a maior parte dos
docentes (não apenas os de Biblioteconomia) “iniciam sua carreira sem uma formação
inicial didático-pedagógica e se valem do conhecimento sobre o conteúdo para
ministrar suas aulas”. Como o desenvolvimento dos aspectos da didática na formação
bibliotecária mostra fragilidade, sugere-se que o processo de aprendizagem quanto a
esse aspecto possa estar sendo realizado mais em espaços informais, nos quais o
bibliotecário visa capacitar-se para desenvolver a sua própria literacia informacional e
a do usuário, através da observação, de tentativas e superação de erros, ou,
vivenciando mais uma vez (antes, como aluno, e agora, como profissional) o processo
de mediação. A preocupação com o aspecto educativo dessa empreitada é patente na
seguinte fala:
“As preocupações dos bibliotecários não podem mais se restringir ao tipo de acervo,
de gestão ou técnicas para tratar, organizar e disseminar informação. Sugerimos
que a pergunta do momento seja: como podemos auxiliar os usuários a
transformarem informação em conhecimento? Quais são as ações culturais,
pedagógicas e educativas necessárias?” (B2).

Porém, dessas ações não se fala mais detidamente. Falta uma diretriz mais clara,
uma sugestão mais incisiva para estabelecer as bases formadoras das ações
pedagógicas do profissional bibliotecário, que não ficam explícitas. Inclusive, em
entrevista

concedida

em

2012,

Campello,

pesquisadora

e

professora

de

Biblioteconomia, afirma que a formação generalista é característica da profissão e
desejável na realidade nacional, ressalvando que isso não acontece apenas na área
de Biblioteconomia. Esta visão não é um consenso. A revisão curricular do curso de
Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO),
realizada em 2010, por exemplo, propôs e implantou três eixos na formação do
bacharelado,

definindo

para

cada,

um

corpus

de

conhecimento

para

o

desenvolvimento de atividades biblioteconômicas, os domínios de aplicação e as
disciplinas específicas.
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Ainda assim, a questão da necessidade de uma formação bibliotecária menos
“genérica” não parece ocupar muito espaço, e a concepção predominante do papel do
bibliotecário, pelo conjunto das falas, como “mediador informacional e educacional” é
ilustrada na fala seguinte. O termo mediador parece ser usado como guarda-chuva
para “substituir” as discussões sobre ensino e aprendizagem e que já se constituem
como práticas formais de ensino, como no exemplo da UNIRIO, citado no parágrafo
anterior.
“O profissional da informação que atua como educador e agente de transformação
social [e que] deve estar atento a estes aspectos [...] a Competência em Informação
pressupõe, mais do que o conhecimento das principais fontes e recursos
informacionais, a disposição de trocar informações e interagir com pessoas. Neste
sentido, parte da competência informacional do bibliotecário refere-se à sua
capacidade de mediar o aprendizado de outras pessoas [...].” (B2).

Trata-se de um conceito questionado pelos docentes, mas não pelos
bibliotecários, que, em sua maioria, se afirma “mediador da informação”. A fala abaixo
ilustra um posicionamento bastante comum entre os docentes, um posicionamento
que constitui uma “provocação” à hegemonia da concepção do bibliotecário como
mediador da informação:
“A mediação realizada pelo bibliotecário é apenas uma dentre as milhares que as
pessoas precisam hoje para satisfazer suas necessidades informacionais.” (D 3)

O discurso seguinte é ainda, mais questionador e anuncia a banalização do termo
“mediação”, que, atualmente, é utilizado em contextos tão diferentes que parece poder
significar qualquer coisa:
“Também não estou certo quanto ao uso da palavra “mediador” tal como temos feito
em nossa profissão. Todo mundo é mediador de alguma forma, independente da
diplomação em cursos universitários. Parecemos viver hoje na “sociedade da
mediação”, tal é a banalização da palavra.” (D 2).

A mediação, no senso comum, parece indicar mais uma falta, uma ausência e a
entrada em cena de um “negociador” para auxiliar a compensar essa falta. Na
biblioteca, a expressão “mediação da informação” se refere mais à intervenção entre o
usuário e às obras e saberes informacionais. O bibliotecário, então, se posiciona como
agente ativo, ou mediador, desse processo. Ainda que pareça ser consenso entre a
maior parte dos bibliotecários, a concepção é implacavelmente contestada por alguns
docentes participantes da pesquisa. Essa dissonância pode ser compreendida pelo
fato dos bibliotecários terem uma visão de “mão única”, um processo unidirecional,
absorvendo total protagonismo na relação com os usuários, mesmo que,
contraditoriamente, sempre se fale em auxiliá-los na “conquista de autonomia” na sua
aprendizagem. Por outro lado, os docentes não parecem entender que os níveis
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existentes na mediação, talvez, expressem uma relação hierárquica. Trata-se de
vozes divergentes que demonstram, muitas vezes, uma separação entre teorias e a
práticas.
A fala “a biblioteca é o coração da universidade” (FB1) representa a ideia
defendida pela classe bibliotecária, que, como era de se esperar, defende que não
haja bibliotecas sem bibliotecários. Assim, é mais fácil entender a transformação da
biblioteca com base em aportes tecnológicos e humanos do que, como sugere
Almeida Junior (2004), refletir sobre a transformação que o uso dos recursos
tecnológicos suscita na mediação bibliotecária, e que constitui, em essência, o fazer
biblioteconômico. Talvez se trate de uma dificuldade compartilhada entre os
bibliotecários e outros profissionais, ilustrada pela fala seguinte, de uma participante
docente:
[...] nós professores temos “dificuldade [...] em acessar adequadamente as
informações relevantes e pertinentes em fontes diversificadas [...], bem como as
dificuldades em organizar e usar a informação para construir conhecimento.” Disso
extraio que aqui reside um grande gargalo: como mediar a construção de
competências que não possuímos (em maior ou menos grau?) (FB2).

O extrato acima expressa a dificuldade de desenvolver uma área relativamente
nova no país, a partir da mudança paradigmática estabelecida na Biblioteconomia, que
deixa de ser, exclusivamente, custodial das fontes de informação e passa a promover
a acessibilidade e o provimento informacional. Com esta mudança, bibliotecários e
educadores são os profissionais mais aptos (e, possivelmente, mais óbvios devido ao
trato com a mediação da informação e o ensino, respectivamente), chamados para
lidar com transformações que se impõem como necessárias nos ambientes de
aprendizagem, como a literacia informacional.
Nos blogs analisados, há muitas postagens sobre a convergência das mídias e da
educação, e apresentações mais detalhadas do bibliotecário como educador. A
tendência observada é da desnaturalização do saber pertinente à função e do
reconhecimento da importância de uma formação a ela dirigida.
Bastos (2009), Campello (2009) e Gasque (2012) lembram sempre a dupla
qualidade que o bibliotecário escolar deve ter, a de coeducador, que é também,
especialista

em

informação.

Essa

qualidade

também,

deve

ser

estendida,

necessariamente, ao bibliotecário universitário, para maior impacto nos processos
educativos relativos à literacia informacional. O que se constata nos dados coletados
nesta pesquisa é que há desejo de mudança no perfil do bibliotecário, direcionado à
educação, mas certa ingenuidade em definir a mediação bibliotecária per se como
naturalmente educativa. A mediação, de fato, tem potencial educador, principalmente,
quando se faz em ambientes escolares de diversos níveis, mas sem estar
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devidamente formado para a função pedagógica intrínseca à mediação, o bibliotecário
não poderia se considerar “inatamente” apto ao exercício da atividade. Com exceção
dos blogs, espaço mais periférico à discussão acadêmica, e de algumas citações nos
grupos do Facebook, não há menções às teorias nem aos teóricos da educação na
Bib@migos. Ainda assim, continua a parecer “natural” aceitar o perfil educativo do
bibliotecário, bem distinto a este contraponto:
“O bibliotecário não tem em sua formação NENHUMA disciplina da área de
educação, ele não tem conhecimento de nenhuma das inúmeras teorias de
aprendizagem, então, a meu ver, ele não é educador.” (D 3).

Há evidências, nos dados coletados, de que imperam discussões abstratas,
acerca da função pedagógica do bibliotecário, pois não há muito sobre o seu exercício,
nem tampouco, sobre a formação para realizá-la. Há quem faça distinção entre as
duas atividades, como ilustra o discurso seguinte, mas sem fornecer explicação para
esse deslocamento, sintetizando o impasse vivido pela classe bibliotecária:
“Nem todo bibliotecário tem perfil de educador. Isso não significa que não seja
competente em informação.” (B 6).

Está expressa a tensão existente entre ser competente em informação e não ser
competente em educar o usuário a ser apto à mesma função, o que torna mais
necessário compreender como os profissionais tentam resolver esse impasse, diante
das exigências atuais da carreira e de como vivenciam as suas práticas. De forma
idêntica à aceitação do perfil educador do bibliotecário nos blogs e depoimentos, é o
reconhecimento do desafio representado pela aprendizagem permanente imposta aos
bibliotecários, para que se mantenham atualizados. Parece que a aprendizagem
permanente fica estritamente condicionada à motivação do próprio profissional, o que,
certamente deve existir também. Porém, não se deve ignorar outros contextos
estruturantes das condições de trabalho, como acesso a cursos e publicações da área
profissional, participação em redes sociais e de trabalho, grau de incentivo da
instituição à atualização, entre outros, para que a aprendizagem continuada possa se
viabilizar. Esta fala evidencia as barreiras existentes:
“E no Brasil? Os movimentos sociais que apoiam o desenvolvimento da
competência em informação não se estruturaram ainda. Que dizer do apoio
recebido do Governo... Ficção. Manifestos e Cartas ajudam, mas, efetivamente, não
têm sido capazes de influenciar as ações públicas. Mesmo nas universidades
brasileiras as barreiras têm sido poderosas, advindas daqueles que deveriam
defender a diversidade de ideias e opiniões.” (B1).

A noção de ressignificar a biblioteca universitária como um ambiente de
aprendizagem

poderia

ter

suscitado

mais

questionamentos

dos

grupos

de
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bibliotecários do Facebook, sobre a necessária participação de professores e sobre a
reconfiguração do bibliotecário como mediador. Aparece a importância da atividade do
bibliotecário ter que se definir de forma aliada à aprendizagem, mas não se sugere
como fazê-lo. Quais seriam essas ações e estratégias? Não se encontrou uma
“receita”, uma “prescrição” clara sobre isso, mas indícios de preocupação e existência
de experiências, tentativas e até mesmo, angústias geradas com a dimensão da
tarefa. Há exemplo, no caso da biblioteca escolar, em que, de modo geral, os
procedimentos, os objetivos para reestruturar a área parecem mais claros e há maior
direcionamento, vistos em diversos trabalhos individuais ou organizados por Campello
(2012). É, justamente, pela deficiência, ausência mesmo das bibliotecas escolares,
que o problema da capacitação para os multiliteracias, incluindo o da informação, se
inicia:
“Os estudantes simplesmente não desenvolvem competências para buscar
informação na biblioteca e nos diversos bancos de dados, não conhecem critérios
adequados para avaliar a informação, desconhecem como se organizam as
bibliotecas, adequados para avaliar a informação, desconhecem como se
organizam as bibliotecas, como fazer uma pesquisa etc.” (B2).

O ciclo vicioso persiste na graduação universitária, pois os estudantes não tiveram
acesso às bibliotecas escolares, tornando mais contundente o problema do plágio,
pela dificuldade acumulada em saber pesquisar, conhecer o uso ético da informação,
produzir os próprios textos apoiados nas aulas e nos estudos que realizou e se
conduzir de forma mais autônoma no próprio processo de aprendizagem.
A busca dos bibliotecários por uma mediação partilhada, uma mediação que seja
mais significativa, deve considerar espaços mais interativos e cooperativos com os
docentes. Há opiniões críticas, todas advindas dos docentes entrevistados (pois os
bibliotecários atuantes admitiam a mediação conectada ao perfil educativo sem maior
desenvolvimento dessa relação), como esta abordagem da imagem social do
bibliotecário, a dificuldade que muitos dos profissionais ainda, possuem em valorizar a
sua atividade, buscando apoio em outras estruturas de trabalho, mais socialmente
reconhecidas. O discurso seguinte sugere isso, ressaltando que a função de educador
não é intrínseca ao perfil do bibliotecário, ainda que se ignore nessa crítica a
especialização necessária diante do “volume de conhecimento” de distintas áreas:
“ [...] acho pretensiosa a visão do bibliotecário como educador. Bibliotecário é
bibliotecário e deve se orgulhar disso, sem que precise recorrer a subterfúgios
terminológicos [...]. Parece-me ser um discurso classista de força para conquistar
reconhecimento social. A aceitação e o reconhecimento social são frutos de um
bom trabalho realizado em qualquer tipo de biblioteca, em qualquer tipo de
instituição e para qualquer comunidade de usuários. Sinto que, em nossa profissão,
há uma busca incansável por qualificadores ou por adjetivações para melhorar
nossa autoimagem profissional e, também, nossa imagem social. É como se
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expressões do tipo “bibliotecário médico”, “bibliotecário jurídico” ou “bibliotecário
educador” fossem capazes, por si só, de convencer a sociedade de nossa
relevância socioprofissional; ou, ainda, para buscar diferenciação entre nós
mesmos, como se um tipo em particular de perfil bibliotecário fosse melhor e mais
útil que outro.” (D 2).

Reconhecer que podem existir espaços distribuídos de codocência ou mediação
partilhada, não os inaugura por si só. É tarefa que pode partir dos bibliotecários, que
são os profissionais que se têm importado com a questão da literacia informacional,
mas precisam da participação dos professores. No entanto, há problemas de ordem
prática. As bibliotecas escolares não foram valorizadas na formação do bibliotecário no
país, até porque praticamente não existiam, ou não existia a obrigatoriedade de haver
um bibliotecário para atuar na biblioteca (a lei que rege essa relação é de 2010, ou
seja, relativamente recente) (Brasil, 2010). Enquanto a formação continuada é
defendida como uma solução possível, os dados levantados nesta pesquisa apontam
para uma maior complexidade. Num relato de uma experiência malsucedida, de
tentativa de criação de um curso de especialização em Bibliotecas Escolares,
planejado desde 2008 e oferecido em 2011, ou seja, já com a lei vigente, um
entrevistado

sugere

ambiguidades,

por

parte

dos

bibliotecários,

quanto

à

aprendizagem continuada:
“ [...] o curso possuía disciplinas que contemplavam mais os aspectos educacionais
do que os gerenciais e técnicos. Todavia, apesar de toda a divulgação e das
sucessivas prorrogações do calendário de inscrições, a insuficiência de candidatos
inscritos levou o curso ao arquivamento. Essa experiência me fez pensar sobre o
quanto gostamos de advogar nosso papel como educadores, mas, paradoxalmente,
poucos são os que buscam a qualificação nesse sentido. [...] É assim que vejo a
ideia do “bibliotecário educador” como algo ainda muito problemático quando
olhamos para o mundo real, seja do ponto de vista da formação, seja das
experiências empíricas que podem ser levantadas no Brasil.” (D 2).

A menção de várias práticas, nos depoimentos e postagens, não resultou em
achados muito relevantes, nesta pesquisa, em relação aos grupos on-line, em geral,
nas quais os relatos de experiências tendem a teorizações. Pode-se inferir que ainda
há pouco compartilhamento de práticas na rede. De fato, a situação talvez seja mais
crítica:
“A verdade, [...], é que não temos muitas práticas aqui no Brasil.” (FB1).

Em relação aos blogs, talvez por serem administrados por pesquisadoras
docentes, a linguagem utilizada é mais formal; há mais arquivos de artigos produzidos
ou não pelas pesquisadoras, mas não há interação (as postagens não possuem
comentários). Porém, há maior clareza de conceituação das categorias utilizadas nas
postagens e maior aprofundamento das questões, o que, mais uma vez, situa a
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literacia informacional mais próximo de um nível teórico, do que das práticas e
experiências profissionais.
Todos os bibliotecários atuantes entrevistados ofereceram relatos de práticas e
alguns projetos futuros para a literacia informacional. A maior parte destes relatos
envolve treinamentos de usuários e criação de ferramentas digitais para a
capacitação, como tutoriais. Uma prática isolada de uma bibliotecária atuante
entrevistada se destacou pela iniciativa de oferecer uma disciplina eletiva, integrada ao
currículo dos discentes graduandos, ou seja, pode-se ver, uma vez mais, a temática
da necessidade de parcerias com os docentes.
“Estamos atuando junto com os professores; eles mesmos sentiram a necessidade
e vamos oferecer uma disciplina de competência em informação jurídica. Vamos
atuar juntos, mas as aulas são de responsabilidade da biblioteca.” (B 5).

Não é algo com que a Bib@migos possa contribuir, pelo menos, até o momento
em que esta pesquisa foi concluída, apesar de ser uma fonte rica e de grande apoio
para questões técnicas, permuta de documentos, solicitações de artigos e de
informações diversas, como acessórios de bibliotecas, disseminação de cursos e
eventos de todos os níveis. Há muitos tópicos sobre a literacia informacional no corpo
de dados coletados, que, em geral, são informes de eventos, publicações, mas poucos
posicionamentos pessoais sobre o tema. Já a discussão sobre a necessidade de rever
a formação bibliotecária tem sido frequente na lista, geralmente, de forma crítica aos
pressupostos comumente estabelecidos por entidades da área, como se pode
observar na fala seguinte:
“ [sem que] esteja acompanhada de alteração nos conteúdos, na metodologia de
ensino/aprendizagem, nos métodos de promover as habilidades e competências
exigidas no exercício da profissão, apenas contribui para o enfraquecimento da
área, tanto acadêmica quanto profissionalmente [...].” (BIB@).

Foi colocada uma questão, durante o período de coleta, solicitando relatos de
trabalhos práticos de bibliotecas na área de competência e literacia informacional, no
ResearchGate, entretanto, não houve respostas de pesquisadores brasileiros. Ainda
assim, consiste recurso valioso de comparação com o contexto nacional, tão díspar foi
o cenário descrito. As respostas são enfáticas na necessidade de integração curricular
e com os docentes para o ensino da literacia informacional. As práticas relatadas
trazem essa experiência aliada à aprendizagem contínua de todos os envolvidos no
processo e a capacitação em didática dos bibliotecários para o exercício eficaz da
função.
Diante das respostas obtidas no ResearchGate, percebe-se que os discursos
coletados nos espaços on-line nacionais pesquisados são convergentes com alguns
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aspectos da formação dos bibliotecários, ao fazerem referência a alguns clichês ou
slogans, visíveis na associação naturalizada do bibliotecário como educador e na
mediação da informação pelo bibliotecário. Poderiam, numa perspectiva de leitura
mais tecnicista, ser confundidos com os clichês da área como os ligados, por exemplo,
à atividade de disseminação da informação.
Apesar de “aparecerem” como clichês nos dados coletados, são elementos
fundantes do perfil educativo do bibliotecário, de seu papel como mediador e devem
ser considerados nesta análise, pois um traço característico do slogan é que ele não é,
necessariamente, mentiroso, porém, é muito conciso e prescreve e afirma na sua
síntese, impedindo a análise das muitas possibilidades de seu significado. A adesão
que os slogans provocam e o impacto que produzem pode impedir o pensamento
reflexivo sobre, afinal, o que os temas e ações que representam são, de fato,
significativas e “reais”, pois como “diz” um slogan conhecido em muitas profissões, a
teoria é uma, a prática é outra.
O uso dos slogans ou lemas, também chamados de retórica abreviada ou
sumária, têm, segundo Reboul (1984 como citado em Mazzotti, 2011), uma função de
expressar um pensamento pronto, anônimo, não questionável de defesa de uma
causa. O slogan é polissêmico, “[...] para alcançar a maioria, e cada qual seleciona os
significados que considera pertinentes. Assim se faz um grande acordo sem que se
analise o que se diz [...] não pode ser contestado, é fechado em si mesmo [...]
(Mazzotti, 2011, p. 8).
Expressões como o bibliotecário é o mediador da informação (de toda e qualquer?
Possui um saber genérico que o habilita a intermediar qualquer informação?) ou o
bibliotecário já é um educador pela sua função de mediador da informação, que tem
como objetivo promover a autonomia do usuário nos processos de aprendizagem: o
aprender a prender, colaborando para a tomada de decisão eficaz e a formação para a
educação cidadã, ou no dizer de uma bibliotecária participante da amostra, bem
representativo desse conjunto expressivo de slogans,
“Resumindo, podemos dizer que o bibliotecário é um canal de disseminação da
informação e suas funções são: gerenciar a informação, melhorar a comunicação
com o usuário e atuar como coprodutor do conhecimento científico. No papel de
educador, o bibliotecário atua como professor, pois fornece informações e prepara
os usuários para buscá-las de forma autônoma.” (B2)

4. COMENTÁRIOS FINAIS
Alguns dos slogans produzidos na sociedade da informação são consistentes com
os discursos da aprendizagem continuada, nos quais o ato de aprender tem que se
1036

tornar (ou já se tornou) uma atividade cotidiana permanente, com as competências e
habilidades adquiridas pelas pessoas, constituindo um capital importante para tentar
ser bem-sucedido nas instâncias da vida como um todo. Aprender e reaprender nos
ampliados espaços educativos pode não ter a força e a brevidade suficientes para
produzir um slogan, mas são questões dos documentos pesquisados e das narrativas
colhidas.
Para “ultrapassar” o slogan, uma parceria entre bibliotecários e professores talvez
deva ser construída culturalmente no Brasil, e, em relação às bibliotecas universitárias,
talvez o roteiro a ser traçado possa ser mais facilitado. Há bom substrato para isso: o
ensino superior tem destacado como modelo sugerido de aprendizagem, o
construtivismo, no qual o professor tem como papel guiar o estudante nos processos
de desenvolvimento de autonomia (aprender a aprender, e com, isso, resolver
problemas e tomar decisões não só na vida acadêmica, mas nos espaços plenos de
sua vida).
Os aspectos do bibliotecário como organizador e mediador da informação foram
achados constantes nas narrativas. São aspectos reconhecidos pelas instituições
universitárias, por meio da seleção e aquisição de itens para os acervos, e do serviço
de referência, geralmente, responsável pelo treinamento de usuários. Atualmente
discute-se a sua identificação como educador, mas há lacunas e tensões nessa
temática, como evidenciadas nos dados. O processo de mediação assenta suas bases
na pedagogia, entretanto, se o bibliotecário pode ocupar facetas educativas e atuar
como coeducador dos usuários, isso não o torna, automaticamente, um educador.
Neste sentido, o enfoque, para alguns pensadores da educação, tem sido
desenvolver competências, como Perrenoud (1999). Multicompetências que podem
ser compartilhadas nas universidades pelos professores e bibliotecários, cujo núcleo
seja a literacia informacional. Para tanto, há que se definir agendas compartilhadas
que deem conta de estratégias didáticas e pedagógicas, pois as competências
informacionais, compreendendo o uso adequado das TIC e a análise de opções, a
formação de opiniões e a tomada de decisões baseadas em ações de aprendizagem,
são comuns a todas as disciplinas, envolvem todo o entorno de aprendizagem.
Existe a necessidade de se estabelecer uma malha rizomática de bibliotecas
universitárias que se interliguem e interajam no compromisso de fornecer acesso à
informação e à literacia informacional. Calcar-se no paradigma do ensino com a
pesquisa implica incluir organizações educativas, como são as bibliotecas (entre
outras, como museus, por exemplo), reconhecidas como uma via de tráfego de
estoque de informação, substrato para o conhecimento.
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Resumen:

El uso del e-portafolio en contextos educativos ha ido en
aumento en los últimos años debido a la integración de las
nuevas tecnologías en el aula, sin embargo, el e-portafolio
ha sido estudiado desde diversos enfoques. Este estudio
busca poner en evidencia el desarrollo de la producción
científica sobre e-portafolio de la base de datos WOS (Web
of Science) desde los últimos quince años (2000-2015). Se
ha empleado un análisis bibliométrico en base a las
siguientes variables: número de publicaciones por año,
número y tipología de los documentos, categorización por
áreas de las contribuciones, principales revistas citantes,
género y afiliación de los autores y palabras clave. Tras
proceder al análisis de los 231 documentos registrados, se
establece como conclusión una evidente concentración de
los resultados, destacando la relación entre la máxima
producción en 2013 junto al uso de e-portafolios en el ámbito
de la educación y la investigación educativa, asociando dicho
término a la evaluación y la reflexión.

Palabras clave:

e-Portafolio, bibliometría, producción científica.

Abstract:

The use of e-portfolio in educational contexts has been
increasing in recent years due to the integration of new
technologies in the classroom, however, the e-portfolio has
been studied from different approaches. This study aims to
highlight the development of the scientific literature on eportfolio data base WOS (Web of Science) from the last
fifteen years (2000-2015). It has been used a bibliometric
analysis based on the following variables: number of
publications per year, number and type of documents,
categorized by areas of contributions, major Citing Journal,
gender and affiliation of the authors and keywords. After
completing the analysis of the 231 registered documents, it is
set to conclude an obvious concentration of the results,
highlighting the relationship between maximum production in
2013 with the use of e-portfolios in the field of education and
educational research, with the associated terms: assessment
and reflection.

Keywords:

e-Portfolio, bibliometric, scientific production.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el uso del e-portafolio en contextos educativos ha ido en
aumento debido a la integración de las nuevas tecnologías en el aula y en los entornos
de aprendizaje.
El e-portafolio ha sido empleado en educación superior como una de las
herramientas del estudiante más relevantes para su periodo de formación (Barberá,
Gewer & Rodríguez, 2009). Así, en el ámbito educativo el e-portafolio se ha utilizado
como herramienta de evaluación, sin embargo, debido a la flexibilidad del recurso,
puede ser empleado de distintas formas según el objetivo. El e-portafolio o el portafolio
(indistintamente en su versión digital o analógica) permite recopilar al estudiantes ese
conjunto de evidencias transcurridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
poniendo en evidencia su progreso, de este modo, el e-portafolio supone una
estrategia de aprendizaje para el alumno y a su vez, una herramienta de evaluación
para el docente, ya que permite apreciar de forma clara la adquisición de las
competencias a lo largo de aprendizaje. Por otro lado, este recurso facilita un espacio
para el desarrollo profesional (Barberá, Gewer & Rodríguez, 2009).
En este sentido, Mason, Pegler & Weller (2004), evidencian el uso de los eportafolios como herramienta de evaluación para los cursos online, pues no solo
facilita la retroalimentación de los estudiantes, sino que “cumple el requisito de
autenticidad en el proceso de evaluación qué está íntimamente ligado al contenido”
(Mason, Pegler & Weller 2004:726). Por otro lado, Lin (2008), plasma el valor y la
eficacia del e-portafolio para los profesores en formación, en primer lugar porque
permite observar la evolución durante el proceso de formación docente, y en
segundo lugar, porque el e-portafolio es una herramienta de aprendizaje que estimula
a participar en prácticas de reflexión, para desarrollar estrategias de aprendizaje y
desarrollar habilidades y competencias tecnológicas. Sin embargo, en este estudio Lin
(2008) también señala que los futuros profesores indicaron frustraciones y desafíos en
la elaboración del e-portafolio.
Aunque se ha estudiado el e-portafolios en los procesos de enseñanzaaprendizaje (Bashook, Gelula, Joshi, & Sandlow, 2008; Macías, 2012; Chang, Tseng,
Liang, & Chen, 2013) o evaluación (Barberá, Gewer & Rodríguez, 2009; Kabilan &
Khan, 2012; Hung, 2012).También se han encontrado investigaciones sobre eportafolios centrados en diferentes enfoques, como el estudio de Shroff, Deneen & Ng
(2011), en el que analizan el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) con el fin de
examinar el uso y el comportamiento de los estudiantes para utilizar un portafolio
electrónico; el estudio de Chan, Tseng, Yueh, & Lin (2011) analiza el contenido de los
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e-portafolios creados por los estudiantes con el fin de entender su tabulación y formas
de mostrar el contenido; o Kim, Ng, & Lim, (2010), que presenta un nuevo enfoque de
diseño de e-portafolio basado en sistema de índice de datos privada-pública (prpl), que
integra aplicaciones de cloud computing y depósitos con la arquitectura de la Web
Semántica.
Teniendo en cuenta que la necesidad, el uso, los beneficios y el potencial del eportafolios ya han sido analizados y discutidos de una proporción considerable de
investigaciones en la comunidad educativa, en este estudio pretendemos cuantificar la
producción científica de los e-portafolios en los últimos quince años. Sin embargo, tan
solo es una aproximación a esta realidad ya que este trabajo formará parte de un
estudio más amplio sobre e-portafolios.

2. METODOLOGÍA
2.1 Objetivo
Este estudio persigue cuantificar bibliométricamente la producción científica de los
últimos quince años sobre E-Portafolios en la base de datos multidisciplinar WOS
(Web of Science), en base a los siguientes elementos: número y tipo de documentos
publicados, categorización del área de los artículos, principales revistas citantes,
promedio de publicaciones por año, género y país de los autores y palabras clave.
2.2 Diseño de investigación
Para el desarrollo del estudio se ha aplicado una metodología bibliométrica
atendiendo a los indicadores seguidos por Fernández y Bueno (1998) en su estudio
sobre el campo de la educación. Este tipo de estudios asociados al análisis de las
publicaciones de las bases de datos permiten apreciar y medir el impacto del elemento
estudiado, así como las tendencias de investigación asociadas al mismo (LloretCatala, Suárez-Guerrero & Hernádez-San Miguel, 2015).

2.3 Muestra y análisis de los datos
Para la muestra de este estudio se ha considerado el universo de 294
documentos sobre e-Portafolios incluidos en la base de datos internacional Social
Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science en los últimos quince años.
Utilizando un método de muestreo criterial, se obtiene como muestra un conjunto de
231 documentos. Los criterios establecidos para la selección de la muestra han sido:
a) estar categorizados en el área de Ciencias sociales y b) estar comprendidos entre
los años 2000 y 2015. Para ello, se ha empleado la palabra clave “e-portfolio” y se ha
limitando la búsqueda por el campo “título” (TI=).
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Para el tratamiento de los datos obtenidos y su posterior representación y
visualización se ha utilizado la herramienta Microsoft Excel 2010. Así, las variables
analizadas son:
o

Distribución de publicaciones por año;

o

Número y tipología de documentos;

o

Categorización de los documentos por área;

o

Principales revistas;

o

Género y afiliación de los autores;

o

Análisis de contenido a partir de las palabras clave.

3. RESULTADOS
Los resultados se presentarán de acuerdo a las variables analizadas expuestas
anteriormente.
3.1

Distribución de publicaciones por año
El análisis de las publicaciones científicas por año sobre E-portafolio muestran

que durante los años comprendidos entre el 2000-2006 la producción ha sido mínima,
sin embargo durante los años 2007-2014 las producciones han ido en aumentando
mostrando pequeños descensos cada dos años. En cualquier caso, el año 2013
agrupa el mayor número de publicaciones sobre E-portafolio (ver Gráfico1).

Gráfico 1. Distribución de las publicaciones por año.
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3.2

Número y tipología de documentos
El Gráfico 2 muestra los tipos de documentos publicados en el intervalo de tiempo

indicado (2000-2015). Cabe destacar el elevado número de aportaciones a congresos
(Proceeding papers) 116 de 231.

Gráfico 2. Número y tipología de los documentos.

3.3

Categorización de los documentos por área
Los autores pueden categorizar sus publicaciones entre una amplia variedad de

áreas, por lo tanto, los documentos pueden estar situados entre más de un área. Así,
entre las áreas de categorización empleadas en WOS dentro de la sección de
Ciencias sociales, se han detectado un total de 52 categorías en la totalidad de las
áreas empleadas por los autores en cada uno de los documentos analizados. Aquellas
que presentan un mayor número de frecuencia se presentan en la Tabla 1, entre la
que destaca el área de Educación e investigación educacional con una frecuencia 173
documentos categorizados en esta área.
Área Frecuencia Área
Educación e investigación 173
educacional

Ingeniería, eléctricos y
4 electrónicos

Ciencias de la Computación,
Aplicaciones Interdisciplinares 35

4

Ciencias de la Computación,
Sistemas de Información 24

3

Educación, Disciplinas científicas 24
Educación 13

Lenguaje y lingüística
Disciplinas científicas

3 Comunicación
3 Enfermería
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Administración 9

3 Informática Médica

Ciencias Sociales,
Interdisciplinaria 9
Ciencias y servicios de salud

3

Negocio

Odontología, Cirugía Oral y
3 Medicina

9

Ciencias de la Computación,
Teoría y Métodos 8

2

Ciencias de la Computación,
Inteligencia Artificial 6

Ciencias de la Computación,
2 Ingeniería de Software

Lingüística 6

Ciencias de la Computación

2 Ciencias sociales

Ciencias de la Información y
Bibliotecología 4

2

Ingeniería, Multidisciplinar

Gastroenterología y Hepatología 4
Tabla 1. Frecuencia de las áreas más representativas de todas las opciones empleadas en la
clasificación de los documentos.

Sin embargo, al realizar el mismo análisis haciendo uso de la primera categoría
empleada por los autores, se obtienen 29 categorías en lugar de 52 y la frecuencia de
las áreas más señaladas se muestra en la Tabla 2:

Área

Frecuencia Área

Educación e investigación educacional 121

3 Comunicación

Ciencias de la Computación,
Aplicaciones Interdisciplinares 24

3

Ciencias de la Computación, Sistemas
de Información 17

3

Educación 13
Educación, Disciplinas científicas

9

Ciencias de la Computación,
Inteligencia Artificial 6
Gastroenterología y Hepatología

4

Lingüística
Negocio

2 Ciencias de la Computación
2 Ciencias de la Computación,
Teoría y Métodos
2 Ciencias sociales
Odontología , Cirugía Oral y
2 Medicina

Tabla 2. Frecuencia de las áreas más representativas empleadas como primera opción.

1044

3.4

Principales revistas
Se ha registrado un total de 123 revistas/congresos/libros que recogen las

publicaciones sobre E-Portafolio. Cabe destacar el libro “Educational Potential of EPortfolios: Supporting Personal Development and Reflective Learning” (Stefani, Mason
& Pegler, 2007) ya que presenta una mayor producción (de 12) sobre E-Portafolios
comprendidos entre las áreas de Ciencias de la computación y educación e
investigación educacional. También destaca la revista “Australasian Journal of
Educational Technology” y el “7TH International Technology, Education and
Development Conference (INTED2013)” del área de la educación e investigación
educacional respectivamente y con una frecuencia de 9 publicaciones en cada una de
ellas (ver Tabla 3).

Revista/Congreso

Nº de
publicaciones

Educational Potential of E-Portfolios: Supporting Personal
Development and Reflective Learning

12

Australasian Journal of Educational Technology

9

7TH International Technology, Education and Development
Conference (INTED2013)

9

EDULEARN10: International Conference on Education and New
Learning Technologies

7

British Journal of Educational Technology

7

Proceedings of the 8th European Conference on E-Learning

6

Computers & Education

5

Electronic Portfolios: Personal Information, Personal Development and
Personal Values

5

EDULEARN12: 4TH International Conference on Education and New
Learning Technologies

5

INTED2014: 8TH International Technology, Education and
Development Conference

5

Tabla 3. Revistas/ Congresos/Libros que han publicado sobre E-Portafolio y el número de
contribuciones.

3.5

Género y afiliación de los autores
Se ha registrado un total de 568 autores distribuidos en 50 países. Según el

género 267 de ellos son mujeres frente a 301 que son hombres (ver Gráfico 3). Entre
los 50 países registrados, la Tabla 4 muestra los 10 países que presentan una mayor
frecuencia, entre los que destaca Inglaterra con 78 autores.
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País

Gráfico 3. Género de los autores.

3.6

Frecuencia

Inglaterra

78

USA

72

España

67

Australia

37

Nueva Zelanda

35

Taiwan

34

China

33

Corea del Sur

23

Escocia

20

Turquía

17

Tabla 4. Frecuencia de los países más
representativos.

Análisis de contenido a partir de las palabras clave
Se han analizado las palabras clave utilizadas por los autores para indexar sus

trabajos, identificando un total de 453 palabras clave. Así, la Tabla 5 presenta las
palabras clave más utilizadas y representativas, es decir, aquellas que tienen una
frecuencia mínima de 4. En este caso, la palabra clave empleada como criterio de
selección en el presente estudio se corresponde con la keyword más utilizada por los
autores, E-Portafolio con una frecuencia de 134 al que se debería sumar la frecuencia
de electronic portafolio (9). Por otro lado, se ha de tener en cuenta que 65 de las
publicaciones no incluían palabras clave.
Keyword

Frecuencia

E-portfolio 134
No se especifica 65
Assessment 21
Portfolio 14
Reflection 11
Electronic portfolio 9
E-learning 8

Keyword

8 Evaluation
7 Higher education
5 Learning
4 Competence
4 Professional development
4 Standards
4 Technology

Tabla 5. Palabras clave con una frecuencia superior a 4.
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4. CONCLUSIONES
Cronológicamente, los tres primeros años (2000-2002) se contempla una ausencia
ante la publicación de documentos relacionados con los E-Portafolios, pero sin
embargo se observa un incremento paulatino desde 2003 hasta 2013 ya que entre
2014 y 2015 comienza a descender la producción sobre E-Portafolio. En el año 2013
se alcanza el punto más elevado en el que 12 de las 41 contribuciones corresponden a
artículos y las 29 publicaciones restantes corresponden a aportaciones a congresos,
coincidiendo con el “7TH International Technology, Education and Development
Conference (INTED2013)” y la “2nd World Conference on Educational Technology
Research” entre otros. Del mismo modo, las contribuciones científicas sobre EPortafolio se realiza mayoritariamente a través de “Proceedings papers” (116
publicaciones de 231) y de los artículos (76 de 231). Así, “7TH International
Technology, Education and Development Conference (INTED2013)” y la revista
“Australasian Journal of Educational Technology” son los que más artículos han
publicado sobre E-Portafolios, y ambas pertenecen al área de la educación e
investigación educacional. En cualquier caso, los países como Inglaterra (78 autores),
Estados Unidos (72 autores) y España (67 autores) concentran el mayor número de
autores que han investigado sobre E-Portafolio.
Si partimos de la concepción de Barrett (1998), el e-portafolio es un conjunto de
documentos que muestran las evidencias del proceso de aprendizaje y los logros de
los estudiantes, y como herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje se
configura con elementos didácticos (Litwin, 1997). Así, la asociación del e-portafolio al
contexto educativo queda plasmado en los resultado de este trabajo, pues el estudio
de las áreas y de las palabras clave asignadas por los autores indica que el término EPortafolio ha sido el más utilizado en las publicaciones, quedando asociado al área de
la educación y la investigación educacional. Los resultados también muestran la
asociación del E-Portafolio a otros conceptos como evaluación (Assessment) y
reflexión (Reflection), así como al portafolio tradicional, dentro del área de las Ciencias
de la Computación en Aplicaciones Interdisciplinares y de Sistemas de Información.
Dichos resultados coinciden con la percepción de Barberá, Gewer & Rodríguez (2009)
ante el uso del e-portafolio como una herramienta flexible y alternativa a las
modalidades de evaluación tradicional. Es más, Hung (2012) o Kabilan & Khan (2012)
evidencian en su estudio el uso del e-portafolio como una herramienta para la
evaluación, el aprendizaje y el desarrollo de los futuros docentes. Por otro lado, dichos
autores coindicen con Barberá, Gewer & Rodríguez (2009) y Mason, Pegler & Weller
(2004) al señalar que el e-portafolio es una herramienta que fomenta el aprendizaje
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desde una perspectiva cognitiva-constructivista, en el que la reflexión juega un papel
fundamental durante la creación del e-portafolio para plasmar los pensamientos y
experiencias.
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Resumo:

A teoria cognitiva de aprendizagem por multimídia, proposta
por Richard E. Mayer ressalta o uso de ambientes
multimídias e defende que a compreensão dos estudantes é
ampliada pela adição de representações não verbais a
explicações verbais Uma vez que o processo de ensino tem
apresentado variâncias em sua forma e metodologias na
tentativa de motivar e efetivar o aprendizado dos saberes,
mais ferramentas surgem, podendo propiciar diferentes
cenários para a aprendizagem dos conteúdos científicos,
gerando possibilidades diversas na formação da aquisição e
(re) construção de conhecimentos. Os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA) fazem parte desta nova tendência,
afastando-se de modelos tradicionais e arraigados à
formação inicial dos professores até então. Sendo assim,
esta pesquisa tem por objetivo desenvolver em conformidade
com a teoria cognitiva de aprendizagem por multimídia de
Richard E. Mayer o Ambiente Virtual de Aprendizagem –
Matematicando
disponível
por
meio
do
link
http://matematicando-ppgect.blogspot.com.br/ , além de
expor a aplicação feita em sala de aula com alunos do
terceiro ano do ensino médio de uma escola privada da
cidade Santa Cruz do Rio Pardo – SP. A pesquisa mostrou
que o uso de um ambiente virtual de aprendizagem com o
auxílio de ferramentas gráficas agregam vantagens ao ensino
de conteúdos matemáticos como a Geometria e a
Trigonometria, pois os alunos puderam comprovar teorias,
teoremas e conjecturas de uma maneira mais visual e lúdica
e futuramente, poderão colaborar com a socialização de
saberes matemáticos, bem como a propagação e o incentivo
das tecnologias da comunicação e informação em outros
cenários educacionais.

Palavras-chave:

Ambientes-Virtuais. Aprendizagem. Ensino. Matemática.

Abstract:

Cognitive theory of multimedia learning, proposed by Richard
E. Mayer emphasizes the use of multimedia environments
and argues that the understanding of the students is enlarged
by the addition of non-verbal representations the verbal
explanations. Once the teaching process has presented at its
variances and methodologies in an attempt to motivate and
effect the learning of knowledge , more tools emerge, which
may provide different scenarios for learning of scientific
content, generating several possibilities on acquisition and
formation (re) construction of knowledge. The virtual learning
environments are part of this new trend, away from traditional

1050

models and the initial training of teachers held until then.
Therefore, this research aims to develop in accordance with
the cognitive theory of multimedia learning by Richard E.
Mayer and the Virtual Learning Environment – Matematicando
available
via
the
link
http:
matematicandoppgect.blogspot.com.br, reporting the application made in the
classroom with students of the third year of high school to a
private school in the City Santa Cruz do Rio Pardo - SP.
Research has shown that the use of a virtual learning
environment with the aid of graphical tools add advantages to
teaching of mathematical content as the geometry and
trigonometry, because students might prove theories,
theorems and conjectures in a more visual and playful and in
future, will be able to collaborate with the socialization of
mathematical knowledge, as well as the spread and
encouragement
of
communication
and
information
technologies in other educational scenarios.
Keywords:

Virtual Environments. Learning. Teaching. Mathematics.

1. INTRODUÇÃO
O conceito “ensino e aprendizagem”, mesmo com os crescentes avanços na área
da educação, ainda perpassa pela responsabilidade e mediação do professor, a quem
cabe conduzir o processo de construção de conhecimento dos alunos, além de
estabelecer metodologias diversificadas que caminhem ao encontro de atividades que
respaldam uma aprendizagem significativa. No entanto, o ensino e aprendizagem não
ocorrem apenas num determinado contexto, não se restringindo a livros, pesquisas ou
à presença de professores, mas também é fruto da interação do meio no qual o sujeito
está inserido e de suas relações sociais.
Embora o modo tradicional de ensino e aprendizagem seja cultivado há séculos,
concentrando-se na presença de um remetente, de um destinatário e de um canal que
não pode apresentar ruídos que interfiram na adequada apreensão da mensagem, a
maneira de ensinar e aprender vem sendo repensada, e esta reflexão poderá
ocasionar mudanças expressivas.
Hoje, a maneira como as informações chegam aos alunos caracteriza-se pela sua
praticidade e rapidez, viabilizando um aprendizado mais dinâmico. No entanto, muitos
se perguntam: Até que ponto aprender neste mundo onde o acesso a informação
ocorre em alta velocidade é benéfico? Como esse mundo onde a informação trafega
em alta velocidade afeta a aprendizagem? A grande quantidade de informação que os
alunos recebem pode não refletir em qualidade, comprometendo a percepção deles do
que é bom ou mau, certo ou errado limitando-se apenas ao que lhes convém em sua
vida pessoal, não tendo relevância para o papel que desempenham na sociedade em
que vivem.
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Nesse sentido, cabe ao professor conhecer aspectos inerentes ao comportamento
humano, intermediar e facilitar a interpretação das informações que chegam aos
alunos, fazendo com que essas informações se transformem em conhecimento.
Portanto, o profissional da educação tem visto seu papel de transmissor de
informações passarem para o facilitador da transformação dessas informações em
conhecimento, processo que depende tanto do professor quanto do aluno. No que se
refere ao educador, é fundamental que este cative os alunos. Para tanto, além do
respeito à individualidade do educando, é essencial que o professor faça com que o
processo de aprendizagem seja algo significativo para o aluno, deixando clara a
aplicabilidade do conhecimento adquirido em sua vida cotidiana.
Trabalhos como de Almeida e Prado (2005) apontam para a necessidade por uma
escola mais dinâmica e versátil, onde faz-se necessária no contexto atual, agregando
assim novas formas e metodologias de ensino, se adequando ao mundo digital e
informatizado tão presente e exigido pela sociedade contemporânea, tornando assim a
escola um local mais coerente aos novos anseios dos atuais alunos.
Sendo assim, o desenvolvimento, aplicação e aperfeiçoamento de novos meios de
comunicação para o anseio de contribuir positivamente ao ensino de conteúdos
matemáticos se faz necessário em tal contexto.
Deve-se, destacar que não é a tecnologia que garante a efetivação do
aprendizado; ela não é a panaceia que vem salvaguardar o ensino, mas pode ser um
elemento facilitador e motivador do ensino.
Desta forma, os ambientes virtuais de aprendizagem podem amparar os
professores na disseminação do conhecimento de uma maneira mais diligente,
motivando-o a agregar a tecnologia como sua aliada e não como sua rival.
Um ambiente virtual de aprendizagem contribui para a melhoria da prática de
ensino do professor em qualquer área do ensino, uma vez que, ao quebrar os
paradigmas tradicionais arraigados à sua formação inicial, os professores podem se
tornar mais diversificados, agregando metodologias diferenciadas e que possam ir ao
encontro das necessidades de aprendizagem dos alunos.
Esta pesquisa tem por objeitvo determinar os requisitos para o desenvolvimento e
a implementação de um ambiente virtual de aprendizagem de conteúdos matemáticos
em conformidade com a teoria cognitiva de aprendizagem por multimídia de Richard E.
Mayer, além de retratar a experiencia de sua aplicação em sala de aula.
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2. TIC E APRENDIZAGEM POR MULTIMÍDIA
O avanço tecnológico restringe a uma nova visão com relação ao ensino e a
aprendizagem, visto que, ensinar não é somente um ato de transferir conhecimentos
sem desenvolver habilidades intelectuais no indivíduo. Atualmente, ensinar é galgar
objetivos para que o educando aprenda a pensar, ou seja, criar e refletir em soluções
para determinada conjuntura e assim desenvolver em congruência a sua capacidade
crítica de análise. Sendo assim, mais do que elencar recursos tecnológicos em sala de
aula é importante ressaltar tais impactos.
O termo multimídia surgiu ao final da década de 50, onde advém da composição
da própria palavra que resulta da justaposição dos termos: multi+media, ou seja,
vários meios ou formatos como texto, imagem, vídeo, som, entre outros, Collins et al.
(1997). Deste modo, o termo surge em expressões como sessão ou apresentação
multimídia, significando apresentação ou sessão em que se tira partido de mais de um
formato, não implicando numa fase inicial a utilização do computador. Assim, esta
primeira fase caracteriza-se pela utilização de dois ou mais formatos, em diferentes
suportes não informáticos.
No entanto, o termo multimídia vem sofrendo alterações e especificações
resultantes da evolução tecnológica. Nesse sentido, elencam-se na sua evolução, três
fases que se explicita e que contribuem para uma melhor compreensão do conceito
atual em contexto educativo. Indicam-se e caracterizam-se os diferentes componentes
que o compõem e que contribuem para a sua definição. Em seguida, procede-se ao
enquadramento teórico dos multimídia na aprendizagem. Por fim, relacionam-se os
conceitos multimídia e hipermídia, estabelecendo-se entre ambas as relações de
abrangência e de convergência.
Um dos estudiosos da junção entre ensino e as Tecnologias da Informação e
Comunicação, o americano Richard E. Mayer propôs uma teoria cognitiva de
aprendizagem que se relaciona diretamente com a aplicação de multimídia (MAYER e
MORENO, 1998).
O Quadro 1 apresenta um sumário da teoria cognitiva de aprendizagem por
multimídia onde os sete princípios (princípio da multimídia, princípio da contiguidade
espacial, princípio da contiguidade temporal, princípio da coerência, princípio da
modalidade, princípio da redundância e princípio das diferenças individuais) que
poderiam contribuir com a qualidade da aprendizagem (MAYER; ANDERSON, 1991).
Princípio
Princípio multimídia.

Descrição baseada em TIC
Os alunos aprendem melhor quando combinam palavras
e imagens do que apenas palavras.
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Princípio de contiguidade espacial.

Princípio de contiguidade temporal.
Princípio da coerência.
Princípio de modalidade.
Princípio de redundância.
Princípio das diferenças individuais.

Os alunos aprendem melhor sempre que palavras, texto
e imagens correspondentes estão próximas umas das
outras, já que facilitam a construção de um referencial
de ligação.
Quando palavras e imagens são apresentadas
simultaneamente em vez de sucessivamente, os alunos
aprendem mais facilmente.
Os alunos aprendem mais significativamente sempre
que palavras, imagens e sons apresentam uma relação
entre si.
Os alunos aprendem mais facilmente, quando a
informação verbal se estrutura em suporte áudio, em
vez de suporte textual.
Quando a apresentação multimídia combina, animação
e narração, os alunos desenvolvem uma aprendizagem
mais consistente.
Alunos que encontram alguma dificuldade de
aprendizagem podem se beneficiar dos documentos
multimídia, pois podem reutilizá-los sempre que
necessário.

Quadro 1: Princípios da teoria de Mayer

Mayer afirma que o aluno acumula e transfere a informação recebida por
intermédio de uma representação mental coerente, integrando a representação atual
com a informação prévia. Essa perspectiva corresponde à teoria de aprendizagem
significativa de David Ausubel (MOREIRA; MASINI, 2010).
A teoria de aprendizagem multimídia é embasada em três pressupostos: 1) Canal
duplo: o ser humano possui dois canais distintos para o processamento de
informações: o visual e o verbal; 2) Capacidade limitada: cada canal de informação
tem uma capacidade limitada de processamento. 3) Processamento ativo: a
aprendizagem requer um processamento cognitivo essencial em ambos os canais.
Buscando respostas para a questão proposta, “como os estudantes aprendem em
ambientes multimídia” surgem subsídios teóricos que proporcionam uma base para
não apenas derivar respostas a esta questão como também eliciar princípios
aplicáveis ao projeto de conteúdo educacional digital. Autores como Moreno e Mayer
(2007) propõem
uma diferenciação entre modo e modalidade de mídia tal como mostrado no
Quadro 2.

Modo
Modalidade

Descrição
Código usado para representar
a informação.
Sentidos usados para receber
os dados

Exemplos
Verbal (palavras impressas
faladas)
Auditivas – por meio dos ouvidos
Visual – por meio dos olhos

ou

Quadro 2: Modo e modalidade de mídia
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Ambientes de aprendizagem multimídias usam no mínimo, dois diferentes modos
para representar o conteúdo do conhecimento. Mayer (2007) ressalta o uso de
ambientes multimídias e defende que a compreensão dos estudantes é ampliada pela
adição de representações não verbais a explicações verbais. O ambiente de
aprendizagem deve combinar representações verbais e não verbais usando
apresentações com modalidades auditivas e visuais mescladas uma vez que, a
arquitetura mental humana tem canais limitados independentes para processamento
dos sinais de entrada (LOW; SWELLER, 2005).
Com base nestes estudos foi iniciado um processo de produção de conteúdo
educacional digital: Ambiente Virtual de Aprendizagem Matematicando respaldado
pela Internet para sua concepção. Uma vez que, com maior disponibilidade de
músicas, vídeos e softwares para serem baixados e incorporados em ambientes
virtuais, a Internet tornou-se uma aliada na elaboração e construção do AVA.
Sendo assim, com o subsídio teórico derivado do trabalho de Mayer (2007) e a
alteração das condições do contexto tecnológico usado pelos estudantes considera-se
haver condições suficientes para passar a produzir conteúdos educacionais multimídia
usando com maior intensidade a modalidade auditiva visual.
3. DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
MATEMATICANDO E APLICAÇÃO DO AVA EM SALA DE AULA
As Tecnologias da Informação e Comunicação possibilitam novas práticas
pedagógicas, permitem pelo uso de seus recursos tecnológicos, pesquisar, fazer
antecipações e simulações, confirmar ideias prévias, experimentar, criar soluções e
construir

novas

formas

de

representação

mental

(ZANETTE,

NICOLEIT,

GIACOMAZZO, 2006).
Somando as possibilidades que as TIC proporcionam no desenvolvimento de um
ambiente virtual de aprendizagem junto a Teoria de Aprendizagem por Multimídia de
Richard E. Mayer foi desenvolvido o AVA “Matematicando”, hospedado no domínio
http://matematicando-ppgect.blogspot.com.br/

.

Trata-se

de

uma

ferramenta

tecnológica de apoio em prol do ensino de Matemática, que vai ao encontro de tais
pressupostos, descritas por Zanette, Nicoleit e Giacomazzo (2006), tornando-se assim
parte do novo modo de ensinar e aprender, com o uso das novas tecnologias
respeitando os sete princípios da teoria cognitiva de aprendizagem por multimídia
(princípio da multimídia, princípio da contiguidade espacial, princípio da contiguidade
temporal, princípio da coerência, princípio da modalidade, princípio da redundância e
princípio das diferenças individuais) descritas por Mayer e Anderson (1991).
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É possível visualizar na Figura 1, a interface inicial do AVA Matematicando. Tratase de um ambiente virtual que visa proporcionar aos docentes e discentes materiais
digitais relacionados às áreas de Geometria e Trigonometria.

Figura 1 – Página inicial do Blog Matematicando
Fonte: autor (2015)

Para se desenvolver o AVA Matematicando optou-se pela junção da tecnologia
(internet) com a Teoria de Aprendizagem por Multimídia de Richard E. Mayer, uma vez
que o AVA atende as etapas necessárias para fundamentar tal teoria como: o uso de
multimídia links e hiperlinks no ensino, a utilização do ambiente virtual independente
do espaço ou lugar e a deferência ao tempo de aprendizagem de cada aluno.
Na Figura 2, o professor e o aluno podem usufruir de conteúdos matemáticos
referentes à Geometria, como Perímetro, Polígonos Regulares, Área de Figuras
Planas, Ângulos e Triângulos, Intersecção de Cubos, Intersecção de Prismas,
Intersecção de Pirâmides e Intersecção de Sólidos de Revolução. Todos estes
conteúdos foram disponibilizados em forma de apresentação de slides online, sendo
possível também, fazer o download para aproveitar o máximo das animações contidas
no arquivo da apresentação.
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Figura 2 – Página Geometria do Blog Matematicando
Fonte: autor (2015)

Na

página

Trigonometria,

representada

pela

Figura

3,

também

estão

disponibilizados em forma de slides online com possibilidade de download, conteúdos
matemáticos referentes à Trigonometria, como a definição de Trigonometria, Arco
Trigonométrico, Ciclo Trigonométrico, Arcos Trigonométricos Notáveis, Seno e
Cosseno dos Arcos Notáveis, Sinais do Seno, Cosseno e Tangente e Seno, Cosseno
e Tangente de um Arco Trigonométrico, sendo igualmente amparado pelo software
matemático Geogebra.
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Figura 3 – Página Trigonometria do Blog Matematicando
Fonte: autor (2015)

Para que os professores e alunos tivessem a oportunidade de criar suas próprias
formas geométricas e trabalharem livremente com conceitos e teorias de
trigonometria, foi desenvolvida a página Geogebra, elencada na Figura 4. Trata-se de
uma página onde há a inserção do software Geogebra, porém, em uma janela limpa,
onde os usuários poderão utilizar de maneira livre quantas vezes necessárias.
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Figura 4 – Página Geogebra do Blog Matematicando
Fonte: autor (2015)

O uso de ambientes virtuais de aprendizagem no ensino traz a possibilidade de
mudar a posição dos alunos de ouvintes, para atores do próprio aprendizado, na
medida em que possam criar conjecturas, manipular e experimentar usando o
computador. A partir desse processo, menos passivo que a aula exclusivamente
expositiva, há um potencial maior para o aluno adquirir uma compreensão melhor de
determinados conceitos.
O ambiente virtual de aprendizagem Matematicando foi apresentado e aplicado
aos alunos do 3º ano do ensino médio (matutino) de uma escola privada localizada na
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo – SP.
Durante a aplicação do projeto, os alunos puderam acompanhar por meio do
computador conectado a Internet e ao AVA o conteúdo escolhido e exposto pela
professora, que por sua vez utilizou as aulas dinâmicas disponíveis no ambiente virtual
de aprendizagem para auxilia-la na transmissão do teor do tema.
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Após a utilização das aulas contidas no AVA os alunos puderam complementar
seus estudos, utilizando o software matemático Geogebra, comprovando os contextos
matemáticos que foram ensinados pela professora da disciplina.
Foram propostos alguns exercícios na área da geometria e trigonometria, onde os
alunos puderam utilizar o AVA como ferramenta de apoio na resolução de problemas
expostos anteriormente pela professora de Matemática
Desta forma, juntamente com o AVA os alunos puderam criar e trabalhar com
polígonos regulares, alterar suas medidas e observar suas propriedades, conhecer os
diversos tipos de retas e seguimentos, além de criar e trabalhar dinamicamente com
gráficos como, por exemplo: funções do 1º grau, do 2º grau, gráfico da senóie,
cossenóide e tangentóide.
Com o consentimento da direção da escola onde foi aplicada a pesquisa com 35
alunos do ensino médio foram convidados e participaram da atividade com o uso do
Ambiente Virtual de Aprendizagem – Matematicando que ocorreu no laboratório de
informática da mesma escola, conforme a Figura 5.

Figura 5 – Laboratório da escola de OAPEC - Organização Aparecido Pimentel de Educação e
Cultura
Fonte: autor (2015)

Todos os alunos pertenciam à mesma sala de aula. Dentre esses 35 alunos, 12
eram do sexo masculino e 23 do sexo feminino, sendo a faixa etária dos alunos estava
entre 16 e 18 anos.
A seleção da escola e da turma ocorreu devido a um diálogo com a professora da
turma que expôs as condições físicas e tecnológicas da escola e também o intuito de
aprendizagem colaborativa dos alunos da sala escolhida, isto é, tivessem interessados
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em adquirir novos conhecimentos matemáticos a partir de uma atividade em ambiente
informatizado. Ao todo foram contabilizadas 4 horas aulas para a aplicação total do
projeto. A Figura 6 demonstra os alunos utilizando o AVA.

Figura 6 – Alunos utilizando o AVA - Matematicando
Fonte: autor (2015)

Após a realização da aplicação do AVA, os alunos foram submetidos a um
questionário para assim ser possível avaliar o ambiente virtual de aprendizagem
Matematicando e validar a pesquisa como um todo.
A escolha para aplicação de um questionário se deu por se tratar de um
instrumento de coleta de informação, utilizado numa sondagem ou inquérito.
Tecnicamente, o questionário é uma técnica de investigação composta por um número
grande ou pequeno de questões apresentadas por escrito que tem por objetivo
propiciar determinado conhecimento ao pesquisador.
Espera-se que com tais ações, um trabalho de cooperação e troca de
conhecimentos possam fomentar resultados concretos que contribuam para o ensino e
aprendizado da Matemática, ou seja, professores, tutores e alunos trabalhando para
um bem comum: a geração de cidadãos críticos e capazes de transformar o meio no
qual estão inseridos.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÕES
Os referidos dados da aplicação foram obtidos por meio de observações
realizadas na aplicação com a utilização de registros fotográficos, vídeos e com a
aplicação de questionários no encerramento das atividades.
O questionário segue com a proposta de coletar dados referentes ao
conhecimento dos alunos em itens relacionados à matemática, à informática e como
esta fusão pode ser benéfica ou não.
Os resultados e a análise das questões serão expostos por meio de gráficos, onde
a escala do mesmo segue como padrão a quantidade de alunos que participaram da
aplicação:
Questão 1 - Você gosta das aulas de matemática? Explique sua resposta.

Gráfico 1 – Questão 1 - Você gosta das aulas de matemática? Explique sua resposta.
Fonte: autores

Grande parte dos alunos alegou a importância das aulas de matemática no
preparo para o vestibular, no apoio que a matemática traz em outras disciplinas como,
por exemplo, a Física e principalmente, os alunos que se mostraram favoráveis às
aulas de matemática elencaram, em sua maioria, o modo em que a professora
trabalha em sala de aula.
Em compensação, os alunos que se viram adversos às aulas de matemática,
alegaram dificuldades em raciocínio lógico e principalmente a falta de aptidão na área
de exatas.

1062

Questão 2 - Você gosta das aulas aplicadas em projetor multimídia? Explique
sua resposta.

Gráfico 2 – Questão 2 - Você gosta das aulas aplicadas em data show? Explique sua resposta.
Fonte: autores

Em resposta a Questão 2, os alunos favoráveis ao uso do projetor multimídia em
sala de aula alegaram as vantagens visuais que o aparelho proporciona, a ludicidade e
a exatidão de perspectiva ao se trabalhar com gráficos e animações, comprovando
assim a efetividade de um dos sete princípios da teoria cognitiva de aprendizagem por
multimídia descrita por Mayer; Anderson (1991), princípio da multimídia, onde os
alunos aprendem melhor quando combinam palavras e imagens do que apenas
palavras.
Em contrapartida, os alunos não adeptos ao uso do projetor multimídia em sala de
aula afirmaram no desvio de atenção da sala e na dispersão do conteúdo ao utilizá-lo.
Questão 3 - Você gosta de estudar matemática no laboratório de informática?

Gráfico 3 – Questão 3 - Você gosta de estudar matemática no laboratório de informática?
Fonte: autores

Na Questão 3, os alunos que se mostraram gostar das aulas de matemática no
laboratório de informática elencaram a ludicidade como um ponto positivo, a fuga do
método tradicional de ensino, o dinamismo e a fácil aprendizagem ao utilizar um
software para aprender conceitos, teorias e teoremas matemáticos.
No entanto, alguns alunos preferem as aulas de matemática em salas tradicionais,
pois acreditam que há menos dispersão de atenção por parte dos alunos. Outro fator
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enfatizado foi a falta de estrutura tecnológica oferecida pela escola, fazendo com que
tais alunos se opusessem as aulas de matemática no laboratório de informática.
Questão 4 - Você sentiu falta de algo no AVA Matematicando? Se sim, o que?

Gráfico 4 – Questão 4 - Você sentiu falta de algo no AVA Matematicando? Se sim, o que?
Fonte: autores

Ao utilizar o AVA Matematicando a maioria dos alunos não sentiu a necessidade
de nenhuma ferramenta ou conteúdo extra, entretanto, alguns alunos propuseram a
inserção de algumas ferramentas e conteúdos, tais como: calculadora, mais exercícios
e vídeos explicativos para o manuseio do software Geogebra.

Questão 5 - O que você mudaria ou adicionaria no AVA Matematicando?

Gráfico 5 – Questão 5 - O que você mudaria ou adicionaria no AVA Matematicando?
Fonte: autores

Como sugestões de melhoria ao AVA Matematicando, determinados alunos
propuseram a inclusão de mais exercícios e vídeos tutorias, alguns sugeriram a
mudança no design gráfico, porém a maioria estiveram de acordo com o que é
proposto pelo AVA.
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Questão 6 - Você gostou da aula de matemática com a utilização do
computador? Por quê?

Gráfico 6 – Questão 6 - Você gostou da aula de matemática com a utilização do computador?
Por quê?
Fonte: autores

A maior parte dos alunos aprovou a utilização do computador como recurso
tecnológico em uma aula de matemática, por ser uma aula mais dinâmica, mais lúdica,
mais interativa e diferente do que estão acostumados a presenciar, corroborando com
o princípio de contiguidade espacial, onde, de acordo com Mayer; Anderson (1991), os
alunos aprendem melhor sempre que palavras, texto e imagens correspondentes
estão próximas umas das outras, já que facilitam a construção de um referencial de
ligação e com o princípio de contiguidade temporal, pois, segundo Mayer; Anderson
(1991), quando palavras e imagens são apresentadas simultaneamente em vez de
sucessivamente, os alunos aprendem mais.
No entanto, houve a discordância de uns alunos que ressaltaram a preferência por
uma aula tradicional, lousa e papel, pois alegam que possuem um nível de
concentração maior e melhor ao se estudar conteúdos matemáticos.
Questão 7 - Você acredita que as aulas de matemática são melhores ao utilizar
a tecnologia? Por quê?

Gráfico 7 – Questão 7 - Você acredita que as aulas de matemática são melhores ao utilizar a
tecnologia? Por quê?
Fonte: autores
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Como a faixa etária dos alunos está entre 16 e 18 anos, a maior parte deles estão
inseridos no mundo tecnológico de hoje, o que os fazem adeptos e favoráveis a
utilização da tecnologia em sala de aula, por torna-las mais amigáveis ao meio em que
vivem, ratificando a eficácia do princípio da coerência descrita por Mayer; Anderson
(1991), onde, os alunos aprendem mais significativamente sempre que palavras,
imagens e sons apresentam uma relação entre si e com o princípio de modalidade, os
alunos aprendem mais facilmente, quando a informação verbal se estrutura em
suporte áudio, em vez de suporte textual conforme Mayer; Anderson (1991).
Contudo, outros alunos se opõe a utilização da tecnologia em parte, pois se cria o
desconforto da dispersão de atenção.
Questão 8 - Você acredita que a tecnologia irá substituir os professores em
sala de aula? Por quê?

Gráfico 8 – Questão 8 - Você acredita que a tecnologia irá substituir os professores em sala de
aula? Por quê?
Fonte: autores

Na Questão 8 foi possível evidenciar que apesar dos alunos se adequarem bem
ao uso da tecnologia em sala de aula, os mesmos, em sua maioria não acreditam na
substituição do professor por ela. Advertem a suma importância de um profissional da
educação em sala de aula, orientando-os e ensinando-os.
Todavia, alguns alunos erigem fatos relevantes sobre os avanços tecnológicos,
como a substituição do ser humano por máquinas e também, a falta da valorização
dos professores por parte do governo, tornando assim escassa a formação de novos
professores.
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Questão 9 - Sobre a aparência visual do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) – Matematicando o que você achou? Mudaria algo?

Gráfico 9 – Questão 9 - Sobre a aparência visual do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
– Matematicando o que você achou? Mudaria algo?
Fonte: autores

A maior parte dos alunos responderam na Questão 9, à não necessidade de
mudanças na aparência do AVA, ressalvando elogios sobre o design e a disposição
das páginas e conteúdos.
Mas, alguns alunos acreditam que uma mudança de cores e design seria bem
vinda, tornando o AVA mais atual a realidade digital em que vivem,
Questão 10 - Você encontrou alguma dificuldade ao utilizar o AVA
Matematicando? Se sim, quais?

Gráfico 10 – Questão 10 - Você encontrou alguma dificuldade ao utilizar o AVA
Matematicando? Se sim, quais?
Fonte: autores

Por se tratarem de jovens, estudantes de ensino médio, a utilização de
ferramentas e dispositivos tecnológicos está frequentemente presente no dia-a-dia
deles, fazendo com que ao analisar o gráfico correspondente as respostas da Questão
10, fica evidente que a maioria dos alunos não encontraram dificuldades em utilizar o
AVA.
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Entretanto, os alunos que encontraram alguma dificuldade ao utilizar o AVA,
determinaram o Geogebra como responsável. Por se tratar de uma ferramenta, um
software tecnológico, e não um AVA, o Geogebra não é um instrumento tecnológico
instrucional, ele sozinho, não ensina algo ao usuário, é necessário conhecimentos
prévios de matemática e tecnologia para usufruir de seus recursos.
Questão 11 - Em sua opinião, quais pontos positivos do AVA Matematicando?
Nesta questão os alunos expuseram pontos, ferramentas e recursos do AVA que
conceituaram como positivos, como por exemplo: a possibilidade do uso do software
Geogebra no próprio ambiente virtual, aulas expostas no formato de slides, a
praticidade e a rapidez do sistema, o modo novo de aprender matemática se
afastando do modo tradicional de ensino, a interação gráfica e dinâmica do AVA e a
possibilidade de usá-lo fora da sala de aula, em qualquer computador, smarphone ou
tablet que possua conexão com a internet, evidenciando assim, o princípio de
redundância descrito por Mayer; Anderson (1991), quando a apresentação multimídia
combina, animação e narração, os alunos desenvolvem uma aprendizagem mais
consistente.
Questão 12 - Em sua opinião, quais pontos negativos do AVA Matematicando?
Alguns alunos elencaram como pontos negativos: a falta de mais exercícios,
vídeo-aulas, a necessidade de ter conhecimentos prévios em tecnologia, a dificuldade
em utilizar o software Geogebra e a lentidão em abrir alguns recursos devido à
lentidão da internet.
Questão 13 - Utilize as linhas abaixo para descrever em sua opinião, como foi utilizar o
AVA Matematicando em de aula?
Na questão número 13, os alunos ressaltaram a vantagem de visualizar
dinamicamente os resultados matemáticos obtidos após resolver os exercícios
contidos e propostos no AVA, os benefícios de uma aula mais dinâmica e interativa
para a compreensão efetiva dos conteúdos matemáticos.
Um dos fatos mais ressaltados nesta questão foi a oportunidade de ter uma aula
diferente do convencional e a importância da professora da disciplina presente em sala
de aula para auxiliá-los nos conteúdos matemáticos alvitrados pelo AVA.
Destarte, ao analisar as filmagens realizadas durante a aplicação do AVA e as
respostas erigidas pelos alunos, é possível constatar como os estudantes estão, de
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alguma forma, imersos junto a tecnologia, seja por meio do computador, smartphones,
softwares e sites educativos.
Tal imersão ressaltou a facilidade que os alunos tiveram ao utilizar o AVA,
destacando o êxito que ambiente virtual de aprendizagem obteve ao se deparar com
os sete princípios da teoria cognitiva de aprendizagem por multimídia de Richard
Mayer, descritos no Quadro 1, tornando-o útil ao ensino dos conteúdos matemáticos
que foram propostos pelo AVA, notando que, cada aluno utilizou o ambiente virtual de
aprendizagem, resolvendo os exercícios e usando os recursos oferecidos pelo AVA,
cada um ao seu tempo, uma vez que, o AVA respeita o princípio das diferenças
individuais, citada por Mayer; Anderson (1991), onde, alunos que encontram alguma
dificuldade de aprendizagem podem se beneficiar dos documentos multimídia, pois
podem reutilizá-los sempre que necessário.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Num contexto atual, as instituições de ensino devem prover aos seus acadêmicos
condições de aprender por meio da utilização dos recursos disponíveis, sejam eles
ambientes virtuais ou objetos virtuais de aprendizagem. A utilização das TIC na
educação, pela comunidade acadêmica, já é realidade. Contudo, o enfoque dos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem são ainda poucos utilizados, pois são recursos
que devem ser constantemente pesquisados, utilizados, avaliados e aperfeiçoados.
Cabe aos pesquisadores, educadores e acadêmicos, a iniciativa de por em prática
estas ferramentas de auxílio ao ensino e a aprendizagem, uma vez que o panorama
educacional advém de findas variações e apreciações inclinando a novas práticas
pedagógicas a favor do ensino e aprendizado social.
Sendo assim, é errôneo pensar unicamente na centralização do conhecimento
partindo apenas do professor. Neste momento de consumo e utilização tecnológica em
meio educacional, o professor deixa de ser o único detentor do conhecimento e o
responsável pela transmissão deste para seus alunos, ele passa a ser mediador de
conteúdos de sua disciplina.
Contudo, o conteúdo pedagógico das disciplinas deve ser cuidadosamente
desenvolvido de modo que o tema abordado seja equilibrado, respeitando o intuito de
auxiliar o aluno a construir os conceitos. Este aspecto é decisivo para o
desenvolvimento destes recursos, pois agrupa profissionais com características
distintas – educadores, pedagogos e programadores.

1069

É importante, neste caso, que a comunicação seja realizada de maneira franca e
cordial, cooperativa e colaborativa. O programador deve, dentre as suas atribuições no
desenvolvimento do projeto, apresentar limitações e potencialidades tecnológicas.
Aos educadores e pedagogos cabem as tarefas de construir metodologias e
estratégias de usos pedagógicos. A todos, segue a premissa de que deve haver o
comprometimento em desenvolver, testar, antecipar, simular para que o aluno obtenha
êxito na sua utilização. Afinal, um ambiente virtual de aprendizagem tem público alvo,
o aluno.
Seja por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, objetos virtuais de
aprendizagem ou por outra ferramenta tecnológica, fica evidente a necessidade de
mudanças comportamentais, de criação, utilização e aperfeiçoamento vinda por parte
dos profissionais do ensino e dos alunos, pois a forma de ensinar e aprender vem
mudando constantemente, tanto em relação a metodologia aplicada em sala de aula
quanto a velocidade de aprendizado. Tais mudanças são necessárias e só serão
eficazes quando professores e alunos se propuserem a se arriscar ao novo, a nova
forma de ensino, ao ensino e aprendizado com apoio tecnológico.
Em se tratando do AVA Matematicando, pôde-se comprovar sua eficácia, tanto na
sua elaboração, construção e aplicação. Uma vez que, os alunos que o utilizaram se
portaram, na sua maioria, positivamente em relação ao AVA, confirmando sua
eficiência no ensino de conteúdos matemáticos ao se unir, imagens, textos, vídeos e
animações, respaldado pela teoria cognitiva de aprendizagem por multimídia de
Richard E. Mayer.
Pode se considerar que os ambientes virtuais de aprendizagem, e em geral, as
tecnologias envolvidas na sua produção, são um campo de estudos abrangente e que
podem gerar boas oportunidades de desenvolvimento acadêmico e profissional, e
ainda contribuem intrinsecamente para a inclusão digital e social.
Agradecimento a Fundação Araucária pelo financiamento e o apoio a esta
pesquisa.
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Resumo:

Este texto pretende ser um contributo para a reflexão sobre a utilização
das tecnologias digitais nas Bibliotecas Escolares e do uso das
mesmas pelos Professores Bibliotecários.
A escola facilita, de forma igualitária, o acesso às tecnologias e à
informação que potenciam a construção de conhecimento pelos alunos.
A biblioteca escolar apresenta-se como o local, por excelência, onde os
alunos podem obter informação e adquirir competências fundamentais
para a conseguirem manipular e aprender com ela. Para que isso
aconteça, terá de existir a intervenção do Professor Bibliotecário, como
promotor desse processo.
O estudo aqui apresentado pretende dar a conhecer contextos e tipos
de utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação e das
ferramentas Web 2.0 na dinamização das bibliotecas escolares, pelos
professores bibliotecários que nelas trabalham.

Palavras-chave:

Tecnologias da Informação e Comunicação, Biblioteca Escolar,
Professor Bibliotecário, Web 2.0, Ferramentas Web 2.0.

Abstract:

This text intends to contribute to a reflection on the use digital
technologies in school libraries and its use by the librarian teacher in
that context.
Nowadays, the role of schools is to facilitate access to technologies and
information equally, and through it, enable students to build its own
knowledge. The school library is the venue where students can obtain
information and fundamental skills to work and learn with it. For this to
happen, a librarian teacher as promoter of success is necessary.
The research presented here aims at divulging contexts and ways of
using ICT and Web 2.0 tools in invigorating school libraries, with
intervention from the librarian teachers that work there.

Keywords:

Information and Communication Technologies – ICT, school libraries,
librarian teacher, Web 2.0, Web 2.0 tools.

1. INTRODUÇÃO
Com a generalizada difusão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
em contexto institucional, profissional e recreativo, também a Escola começa por
reconhecer a inevitabilidade de perspetivar a sua apropriação em termos educativos.
Dentro da instituição escolar, a Biblioteca Escolar assume a esse nível um papel
de particular importância, nomeadamente se o objetivo for o de ajudar no
desenvolvimento de leitores e utilizadores autónomos na gestão e construção do seu
próprio conhecimento. A realidade das bibliotecas alterou-se e os utilizadores (alunos
e professores) têm necessidades diferentes, o que importa considerar à luz do
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potencial trazido pelas TIC e pela Internet em particular. Nesta linha, pode afirmar-se
que se trata de um espaço que assume um papel de referência na instituição escolar,
como centro facilitador e mediador da diversidade de saberes, potenciando a
capacidade de enfrentar os desafios da era da informação e da comunicação. Um
contexto em que a função do Professor Bibliotecário assume uma posição de
charneira tendo em vista conseguir obter uma ligação entre o currículo formal das
diversas disciplinas e todas as outras aprendizagens necessárias para formar
cidadãos conhecedores dos seus direitos e deveres, cidadãos críticos e intervenientes
na sociedade a que pertencem.
De que forma os Professores Bibliotecários integram as Tecnologias de
Informação e Comunicação na Biblioteca Escolar foi a questão de partida que
colocámos, visando aprofundar o conhecimento da realidade desses espaços
informais e as práticas aí levadas a cabo com o intuito de desenvolver as diferentes
literacias associadas à integração das TIC no leque de competências dos alunos.
2. EDUCAÇÃO E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
A crescente construção de conhecimento e difusão do mesmo advém das
profundas alterações, científicas e tecnológicas que aconteceram, nomeadamente no
último século, provocando mudanças na forma de pensar e de agir dos indivíduos.
A adoção das tecnologias e das ferramentas associadas à Internet, nas mais
diversas situações diárias, introduziu a conceção da “sociedade da informação, do
conhecimento (…) no qual um dos elementos marcantes é a velocidade com que as
próprias tecnologias, particularmente as de informação e comunicação, se implantam”
(Pretto, 2011, p.97). Para Costa, “O incremento exponencial de informação disponível,
mas principalmente a facilidade de acesso a essa informação que as tecnologias
digitais em rede vieram permitir, transportam-nos para um mundo radicalmente
diferente daquele que conhecíamos até há bem pouco tempo.” (2011, p.123). A
aquisição de conhecimento processa-se hoje de forma distinta, fruto da extrema
facilidade em aceder à informação, deixando de haver necessidade da existência de
um espaço físico e temporal síncrono, em que nos encontramos com um professor
para que a aprendizagem e a construção de novos saberes se concretize.
A Escola de hoje intervém numa realidade distinta da época em que foi concebida.
O paradigma educacional instrutivo criado no contexto de uma sociedade industrial
está desfasado perante as modificações tecnológicas e sociais que se têm verificado
nas últimas décadas. Segundo Gijón, “El crecimiento de las TIC en los últimos años ha
provocado una ruptura con ese paradigma educativo, haciendo prácticamente
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imprescindible una formación continua en cada vez más profesiones.” (2006, p.69).
Para Calixto, as evoluções tecnológicas “contribuíram decisivamente para a
obsolescência de uma pedagogia centrada no professor” (1966, p. 86). A
aprendizagem realiza-se através de experiências, sem espaço ou tempo previamente
estabelecido e através de “situações estimulantes e enriquecedoras” (idem, 1996,
p.86), com um maior ou menor acompanhamento pelos professores.
Na opinião de Meirinhos, uma “educação que prepare as pessoas para a
sociedade da informação tem de ser constituída em torno da aprendizagem, e não do
ato de ensinar. A educação deve ser centrada no agente que aprende.” (2000, p.7), o
que pressupõe um processo de evolução também ao nível dos modelos e métodos de
ensino.

2.1 O papel das Bibliotecas Escolares
Na última década, as escolas têm sido apetrechadas com recursos tecnológicos
variados, permitindo um maior acesso às tecnologias. Acompanhando esta tendência,
as Bibliotecas Escolares foram dotadas de equipamentos que permitem, num espaço
mais informal, desempenhar um papel importante para um acesso universal. Segundo
Terra e Sá, são espaços que permitem a “inserção de todos os cidadãos na Sociedade
da Informação, contribuindo para resolver os problemas decorrentes da infoexclusão.”
(2007, p.83). Dispondo de recursos variados e sem os constrangimentos dos tempos
curriculares, são espaços que proporcionam uma aprendizagem de natureza
construtivista, ou seja, numa “aprendizagem individual e autónoma fora da sala de
aula.” (Das, 2008, p.2), uma aprendizagem ativa e significativa, por parte do aluno.
Com a diversidade de recursos e de fontes de informação, a Biblioteca Escolar
terá como base a função de orientação, algo que podemos associar ao
desenvolvimento das habilidades de aprendizagem ou “literacias” necessárias a uma
utilização competente dos recursos disponíveis e da informação por eles facultada. De
acordo com o Quadro Estratégico 2014-2020 (RBE, 2013) “o sistema educativo
necessita (…) de bibliotecas sólidas, capazes de ensinar e apoiar os alunos na
obtenção de bons resultados escolares e no domínio das literacias indispensáveis
para o futuro.” (p.7). Para Terra e Sá (2007), “uma pessoa competente em termos de
informação é aquela que aprendeu a aprender, sabe encontrar a informação, sabe
utilizá-la e sabe como organizá-la.” (p.83). Esta é uma perspetiva que concebe a
tecnologia sobretudo como agente facilitador e mediador dessa aprendizagem. No
entender de Pinheiro, a Web 2.0 e as TIC proporcionam “às bibliotecas um poderoso
meio de promoção da literacia da informação e de alargamento da sua base de
competências e funções.” (2009, s/p). Conde (2005) verificou, em particular, que as
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Bibliotecas Escolares servem como instrumento formal na estratégia de integração das
TIC com o currículo e, sobretudo, como suporte e meio de informação ou como
ferramenta de trabalho, apoiando quotidianamente equipa e utilizadores na resposta
às necessidades do dia-a-dia e como mediadora da informação face aos seus
utilizadores.
Constituindo a Web 2.0 uma plataforma com diversas ferramentas (de produção,
comunicação e partilha), muitas delas acessíveis gratuitamente, os seus utilizadores
têm a oportunidade não só de aceder com grande facilidade à informação disponível,
indo muito além do que uma biblioteca física disponibiliza, mas de poder publicar e
compartilhar online conteúdos fruto da sua própria produção (Pinheiro, 2009). É nesta
perspetiva que as Bibliotecas Escolares têm vindo a adaptar-se, apresentando assim,
as mesmas características que a Web 2.0, tornando-se colaborativa, interativa e
dinâmica, isto é, uma Biblioteca 2.0 (Maness, 2007), a que se constrói adaptando-se
às necessidades dos utilizadores.

2.2 O papel do Professor Bibliotecário
As Bibliotecas Escolares integradas na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE)
beneficiam da existência de um Professor Bibliotecário, um professor com formação
específica na gestão de bibliotecas, mas com formação inicial diversa. De acordo com
a legislação portuguesa estabelecida em 2009, a especialização do Professor
Bibliotecário

permite-lhe

desempenhar

diversos

papéis

que,

num

contexto

tecnologicamente desenvolvido, importa considerar: i) promotor da leitura, com a
missão de criar novos leitores, em que recursos tecnológicos e ferramentas digitais
são uma mais-valia para seduzir os leitores (Ramos, 2012); ii) promotor das literacias,
conceito abrangente dos diferentes tipos de leitura que podemos fazer (a RBE
privilegia as Literacias da Leitura, a dos Média e da Informação); iii) promotor da
articulação com o currículo, através do trabalho em conjunto com os outros
professores e estruturas, de modo a conjugar as tecnologias e recursos com o
currículo das disciplinas.
A existência de outros recursos humanos na Biblioteca Escolar (Equipa e
Assistente Operacional) complementa o trabalho desenvolvido pelo Professor
Bibliotecário, sendo decisivos para que a abrangência do seu trabalho se verifique,
incluindo a colaboração que se estende à restante comunidade escolar (pais,
encarregados de educação, voluntários, outros).
Relativamente à utilização das ferramentas tecnológicas, os estudos de Pereira e
Oliveira, Pombo e Alves e Proença, em 2012, indicam que, embora os professores
conheçam bastantes ferramentas da Web 2.0, não as utilizam em situações de
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aprendizagem. Costa (2012) também refere que “grande maioria dos professores
bibliotecários utiliza a generalidade das ferramentas da Web 2.0 essencialmente como
meio de divulgação, difusão da biblioteca escolar, das suas atividades e trabalhos
realizados pelos alunos.” (p.54). Isto significa que, nas Bibliotecas Escolares, se
verifica um desfasamento entre o que é disponibilizado pelas tecnologias e na Internet
e o que é utilizado na prática e que a utilização das ferramentas Web 2.0, com
carácter pedagógico, ainda é reduzida ou rudimentar. De acordo com Pombo e Alves
(2012), ainda há “um longo caminho a percorrer” (p.38) para potenciar a mudança. O
que existe, na sua maioria, são blogues que “funcionam como meio de divulgar
atividades, outros como se de páginas web institucionais se tratasse.” (Furtado, 2009,
p.145), redes sociais e algumas outras plataformas que alojam conteúdos, utilizadas,
basicamente, como repositório e como forma de difusão. Para Ramos (2015) “O
professor bibliotecário (…) deve conhecer e utilizar as novas tecnologias,
principalmente as ferramentas e serviços da Web 2.0” (p.13), tornando-se um
verdadeiro “desafio pedagógico e organizacional” (Pinheiro, 2009, p.6) na forma como
se disponibilizam os produtos e os serviços.
3. METODOLOGIA
O problema considerado no presente estudo – De que forma os Professores
Bibliotecários integram as Tecnologias da Informação e da Comunicação na Biblioteca
Escolar? – emergiu da verificação da crescente exploração das TIC em contexto
educativo e, em particular, nas bibliotecas escolares. Visando a compreensão do tipo
de trabalho com tecnologias que é feito nas Bibliotecas Escolares, o estudo incidiu
sobre sete Professores Bibliotecários a exercerem funções no concelho de Santarém,
em escolas do 2º e 3º ciclo e em escolas secundárias, integradas na RBE. A opção
por centrar o estudo nos professores de um concelho específico ficou a dever-se à
facilidade de acesso aos informantes e consequente, facilidade de auscultação desse
grupo de professores, constituindo-se, pois, numa amostra de conveniência (Coutinho,
2011; Pombo e Alves, 2012).
Tendo como pano de fundo um paradigma de natureza qualitativa, optou-se por
conduzir o estudo numa lógica interpretativa que permitisse compreender o contexto
particular em análise.
Como técnicas de recolha de dados recorreu-se a: a) entrevistas semiestruturadas
visando a obtenção do entendimento dos professores participantes sobre as TIC e a
sua utilização na escola e na BE; b) e à análise documental para a recolha de dados
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empíricos com o objetivo de reforço e confirmação dos resultados obtidos nas
entrevistas.
A opção pela realização de entrevistas como técnica de recolha de dados, comum
em investigação de caráter qualitativo, fundamentou-se no facto de ser “uma técnica
muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento
humano” (Gil, 2008, p.110). Como complemento, “a consulta e análise de documentos
é outra fonte de informação importante no contexto da investigação, em particular na
investigação em educação.” (Morgado, 2012, p.86), procurando assim, enriquecer e
fundamentar as informações obtidas por intermédio de outras técnicas de recolha (no
nosso caso, as entrevistas aos professores bibliotecários).
No que respeita a análise e tratamento de dados, recorreu-se à criação de um
sistema de categorias que viria a permitir codificar as unidades no sentido em que o
corpus das entrevistas foi segmentado. A contagem de frequências (Coutinho, 2011)
possibilitou uma primeira abordagem aos dados, continuada depois através da
reconstrução dos significados atribuídos pelos sujeitos inquiridos (Bogdan & Biklen,
1994). Durante a investigação procurou-se corresponder aos critérios de relevância
científica e social, com um objetivo de estudo bem definido e com base na
triangulação de fontes e de técnicas de recolha de dados (Denzin, 1984).
4. SÍNTESE DE RESULTADOS
Do conjunto de 7 professores auscultados, cinco exercem a função de Professor
Bibliotecário por opção (manifestaram interesse e/ou concorreram a esta posição),
tendo sido nomeados os restantes. São um grupo heterogéneo relativamente ao
tempo no cargo e na formação específica para o desempenho destas funções. Existe
também, diversidade na formação de base, embora com alguma predominância em
duas áreas distintas (cursos de Literatura e Línguas e cursos de História). Como
formação complementar relacionada com o trabalho nas bibliotecas, revelam formação
específica direcionada para a área da Biblioteconomia, das Ciências Documentais e
das Bibliotecas Escolares, especificamente. A permanência em funções de
Professores Bibliotecários oscila entre elementos com muita experiência (vinte anos) e
outros com experiência mais reduzida (quatro anos).
Em termos gerais, apurou-se que os professores bibliotecários consideram que o
papel por eles desempenhado apresenta um caráter fundamental numa escola. É uma
ideia manifestada através de várias expressões que refletem essa mesma conceção
(agregador, central, mediador e elo de ligação). O Professor Bibliotecário é visto
também, como um “divulgador”, quer da coleção, do património ou das atividades da
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escola. Alguns dos entrevistados referem a vertente “criativo”, encarado como aquele
que promove a inovação, a originalidade e introduz estímulo para a diferenciação na
prática letiva dos professores.
A relevância de um Professor Bibliotecário é, muitas vezes, referida como de
“grande pertinência”, contribuindo para a visão estratégica da escola e intervindo nos
processos de avaliação. Referem, contudo, que a integração nas estruturas
pedagógicas e a relevância desse papel não tem a mesma preponderância,
nomeadamente quando as direções das escolas não estão sensibilizadas para essa
função.
Na descrição de uma semana de trabalho, os Professores Bibliotecários
auscultados revelaram que os aspetos da gestão da Biblioteca Escolar são os que
consomem a maior parte do seu tempo (41,1%), seguidos da articulação curricular
(18,5%) e do apoio ao utilizador (17,1%). O dispêndio de tempo na gestão, em
resultado da falta de uma equipa, é referido como uma das maiores dificuldades
sentidas.
Concordam no geral que, tal como consta dos documentos orientadores
institucionais, a literacia da informação deve ser considerada área fundamental, como
forma de capacitar os alunos para a construção da sua própria aprendizagem.
Assumem, aliás, que essa deve ser uma das funções primordiais no trabalho do
Professor Bibliotecário, sobrepondo-se ao “apoio ao currículo”, muito embora no seu
discurso

predominem

referências

a

estratégias

que

facilitem

o

acesso

e

disponibilização da informação ou da disponibilização de equipamentos. De facto,
embora teoricamente a considerem relevante para a aprendizagem, a literacia da
informação não é a prática mais referida pelos professores bibliotecários inquiridos,
denotando investimento sobretudo na “promoção da leitura” (22,9%), na “articulação
com o currículo” (20,6%) e no “apoio ao utilizador” (14,%). Embora no geral se
preocupem em criar e manter leitores, na prática, verifica-se que as diligências para a
promoção da leitura não ocupam muito do seu tempo, visto ser referenciada apenas
2,8% no respetivo indicador.
A pertinência e a importância do uso das TIC é referida e reconhecida por todos
os participantes, que afirmam possuírem também, conhecimentos razoáveis quanto ao
uso das tecnologias. Um conhecimento adquirido sobretudo através da formação
contínua, embora também, seja referida a sua formação autodidata.
Nas Bibliotecas Escolares onde trabalham, as tecnologias são usadas, na sua
maioria, para colmatar as falhas que os alunos revelam quanto à “literacia tecnológica”
(17,1%), mas sem um caráter sistemático e regular. As ferramentas Web 2.0 são
usadas principalmente para a divulgação das atividades e dos trabalhos dos alunos e
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só depois como capacitação propriamente dita em termos de literacia da informação
(6,8%). Na análise dos dados recolhidos constata-se que os Professores Bibliotecários
possuem o conhecimento de variadas plataformas e ferramentas da Web 2.0,
ocupando as redes sociais um lugar predominante (Blogues, Google docs, Flickr,
Youtube, Diigo, Facebook e SlideShare).
5. CONCLUSÕES
Com este estudo do caso delimitado aos professores bibliotecários a exercerem a
sua atividade em escolas do concelho de Santarém, pretendeu-se aprofundar o
conhecimento que favoreça a reflexão sobre o nosso próprio trabalho na Biblioteca
Escolar. O nosso intuito é o de introduzir as necessárias correções e adaptações, de
forma a prestar um melhor serviço aos utilizadores (professores e alunos), até porque
o papel da Biblioteca Escolar e do Professor Bibliotecário tem sido sujeito a vários
desafios com a evolução tecnológica, que nos últimos tempos se tem assistido. A
nossa convicção é que a vocação generalista do Professor Bibliotecário consegue
agregar variadas formas de construir conhecimento, permitindo a articulação efetiva
dos diferentes intervenientes na escola e fora dela. No fundo, é no espaço da
Biblioteca Escolar que todos têm acesso às tecnologias e à informação que elas hoje
tornam possível.
Em síntese, os participantes neste estudo advogam a importância e relevância
das TIC, apresentam alguns conhecimentos e exploram já algumas ferramentas
online. Trata-se, porém, de um uso que maioritariamente se destina à divulgação de
iniciativas e atividades da Biblioteca Escolar. Resultados que são consentâneos com
outras investigações na mesma área, tais como os de Costa (2012) e Proença (2012),
onde é manifestado o reconhecimento das potencialidades pedagógicas das
tecnologias na Biblioteca Escolar. Tal como nestas investigações, pode-se afirmar que
os

Professores

Bibliotecários

em

geral

se

confrontam

com

problemas,

constrangimentos e desafios semelhantes. Talvez o mais saliente seja o que se refere
ao facto de que, apesar de possuírem conhecimentos sobre as novas ferramentas
tecnológicas, os Professores Bibliotecários ainda não tiram partido delas ao serviço da
dinamização de atividades na Biblioteca Escolar, como poderia esperar-se (Costa,
2012).
Na opinião dos Professores Bibliotecários auscultados, existe um conjunto de
constrangimentos que poderão contribuir para isso e que impedem uma maior
utilização das TIC em interação com os próprios alunos, dos quais se destacam, a
falta tempo, “devido à multiplicidade de tarefas inerentes à sua função” (Costa, 2012,
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p.54), as dificuldades resultantes da resistência de alguns docentes, a duplicação da
informação em diferentes plataformas, o pouco investimento no desenvolvimento das
literacias da informação e tecnológica (quer para professores, quer para alunos) e, por
fim, a escassez ou obsolescência do equipamento.
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Resumo:

A inteligência coletiva tem como proposta a valorização das
capacidades individuais, a qual propõem favorecer a
cooperação dos indivíduos, podendo compartilhar sua
inteligência. Nessa pesquisa procurou-se investigar um grupo
de 8 estudantes inseridos em um projeto de robótica
educacional, ao longo do projeto foram analisadas as
conversas enviadas por meio do aplicativo whatsApp a fim de
verificar como ocorre o fluxo de informações entre os
participantes, assim como as observações feitas durante as
reuniões semanais do grupo, registrando como os alunos
solucionam os problemas que surgem, onde buscam
informações e como compartilham seus saberes entre si.
Formou-se uma rede de aprendizagem entre os alunos,
percebemos uma liderança por parte de um integrante e um
aprendizado mediante aos erros cometidos durante o
processo de programação e construção do robô, nesse
projeto os alunos puderam compartilhar seu conhecimento
uns com os outros, o que de fato enriqueceu o aprendizado
de cada um.

Palavras-chave:

Robótica educativa, projetos de investigação, inteligência
coletiva.

Abstract:

The collective intelligence has as proposal the valorization of
individual capacities, which proposes to foment cooperation
between individuals, thus they may share their intelligence.
In this research, a group of 8 students inserted in a robotic
educational project was investigated. During the project, it
was analyzed messages sent through the app whatsApp in
order to verify how the information flow between participants
occurs. Also, the observations that were made in the weekly
meetings of the group were analyzed, registering how the
students solve problems that arise, where they search for
information and how they share their knowledge between
each other. It was created a net of learning between the
students, we realized a leadership by one of them and a
learning through the committed errors during the process of
programming and building the robot. In this project, the
students were allowed to share knowledge between each
other, in fact this had improved the learning of each one.

Keywords:

Educational
intelligence.

robotics,

research

projects,

collective
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1. INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)
muda-se a maneira de comunicar e interagir entre as pessoas, ampliam-se a troca de
informações e os modos de comunicação. Por outro lado, quando analisamos a
configuração e o processo de ensino em nossas escolas, o modelo ainda permanece
praticamente inalterado. Ou seja, cabe ao professor falar, escrever e ensinar e ao
aluno escutar e reproduzir. De acordo com Pireddu (2015) a tecnologia por si só não
enriquece o sujeito da aprendizagem, elas podem propiciar pedagogias inovadoras.
Existem muitas atividades que as mídias digitais não conseguem fazer, assim como
existem atividades que só são possíveis de serem feitas em rede, como: interação de
todos com todos, a simulação, o compartilhamento de um mesmo ambiente de
trabalho, entre outras.
Para Bonila e Pretto (2015) precisamos compreender a formação cidadã nos
tempos atuais, além dos campos específicos de cada matéria ou dos campos dos
saberes, existe a necessidade de um letramento que vá além das disciplinas
escolares, destacando assim 5 características do novo letramento: ”atenção,
participação, colaboração, consumo crítico de informação e redes inteligentes”. Dentre
as cinco características desse novo letramento destaca-se a perspectiva de
colaboração, que é intensificada a partir das redes digitais de comunicação.
Segundo Lévy (2015) a inteligência coletiva está distribuída por toda a parte,
ninguém sabe tudo, mas cada indivíduo sabe alguma coisa, todo o saber está na
humanidade. O ideal da inteligência coletiva é valorizar a inteligência de todos.
“Na era do conhecimento, deixar de reconhecer o outro em sua inteligência é
recusar-lhe sua verdadeira identidade social, é alimentar seu ressentimento e sua
hostilidade, sua humilhação, a frustação de onde surge a violência. Em contrapartida,
quando valorizamos o outro de acordo com o leque variado de seus saberes,
permitimos que se identifique de um modo novo e positivo, contribuímos para mobilizálo,

para

desenvolver

nele

sentimentos

de

reconhecimento

que

facilitarão,

consequentemente a implicação subjetiva de outras pessoas em projetos coletivos.”
(Lévy, 2015, p.27)
Devemos repensar o modelo tradicional da escola, nesse sentido é necessário
desde a educação básica, o aluno ser inserido no processo de pesquisa, como a
escola não está preparada para auxiliar na formação do aluno pesquisador, ela acaba
destruindo ao longo do processo de escolarização, a criatividade dos alunos, achando
muitas vezes que vão conseguir fazer com que todos pensem da mesma forma,
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”questões e soluções só são possíveis de serem produzidas no coletivo, de forma
colaborativa” (Bonilla e Pretto, 2015).
Pensando nessa perspectiva, da necessidade de um letramento que valorize
habilidades além dos saberes específicos de disciplinas, que introduza o aluno na
pesquisa e em um ensino que permita a colaboração de todos os discentes na solução
de um problema, o presente trabalho tem como contexto uma pesquisa que foi
desenvolvida com um grupo de alunos inseridos em um projeto de robótica
educacional, sabemos que propostas no sentido de mudar a configuração tradicional
das escolas ainda são pequenas e pontuais, mas extremente importantes de serem
realizadas, ainda que de forma paralela ao ensino tradicional. Analisamos nesse
grupo, as interações dos alunos por meio de conversas pelo WhatsApp, como eles
trocam informação, como solucionam problemas, onde e como buscam informações.
2. METODOLOGIA
2.1

Caracterização da pesquisa
O presente estudo pretende investigar um grupo de 8 alunos inseridos em um

projeto de robótica educacional. Os estudantes participantes do projeto da pesquisa
cursam o ensino médio, 1º e 2º ano, todos do Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF).
As atividades de robótica tiveram seu início nesse colégio no ano de 2014, fruto de um
projeto maior da rede de colégios militares do Brasil, no início das atividades, por falta
de material próprio do colégio iniciamos uma parceria com a Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF), onde o coordenador do curso de Engenharia Elétrica em
Robótica e Automação Industrial emprestou 7 kits da lego mindstorms NXT para o
início do projeto, no final de 2014 o colégio adquiriu 2 kits lego mindstorms EV3. Vale
destacar, que a parceria com UFJF foi apenas no sentido de empréstimo do material,
sem nenhuma capacitação ou treinamento para o desenvolvimento das atividades.
Vários são os kits de robótica presentes no mercado, um dos mais usados é o da
Lego. Esses kits permitem trabalhar com situações problemas em grupo de, no
máximo, 4 alunos. Além da inserção do estudante na solução de problemas orientados
pelo professor, essa atividade incentiva o trabalho em grupo muito importante para a
formação do jovem.
Iniciativas e projetos desenvolvidos nos vários níveis de ensino destacam que a
robótica educacional pode ser usada como ferramenta pedagógica e que esta
tecnologia com características muito específicas permite aos alunos desenvolver a
capacidade de resolução de problemas, o trabalho em equipe de forma colaborativa, a
criatividade e imaginação, o raciocínio lógico e pensamento abstrato (Batista, 2010;
Silva, 2009).
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Uma grande incentivadora no desenvolvimento de atividades de robótica nas
escolas é a Olimpíada Brasiliera de Robótica (OBR), que acontece nas modalidades:
teórica e prática. Sua modalidade prática incentiva os alunos a solucionarem um
problema real, como socorrer uma vítima e levá-la para um local seguro. Durante esse
processo, o aluno deve desenvolver um robô capaz de desviar de obstáculos, subir
uma rampa e socorrer uma vítima. Desse modo, para a sua construção, os alunos
precisam conhecer vários conceitos referente às ciências - especialmente de física,
como centro de gravidade, frequência, velocidade, entre outros. Nesse sentido, a OBR
torna-se uma atividade importante e motivadora para os estudantes.
Durante o ano de 2014, no desenvolvimento do projeto de robótica no CMJF,
percebemos que a atividade proporcionou a criação de uma rede de aprendizagem
entre os alunos participantes. Os discentes, durante todo o ano estabeleceram uma
interação constante por meio do facebook e de aplicativos como o WhatsApp, uma vez
que criaram grupos para facilitar o contato e trocar informações.
Nesse trabalho vamos analisar o fluxo de informações obtidas pelo aplicativo
WhatsApp, de modo a traçar como os alunos trocam as informações, qual o tipo de
informação e se durante as conversas é possível estabelecer um perfil de liderança
por parte de alguns alunos.
O grupo no WhatsApp foi criado em março de 2014, logo no início das atividades,
para nossa análise escolhemos o período de Março de 2015 a Setembro de 2015, pois
nesse período os alunos iniciaram as atividades do ano e em setembro acontece a
OBR, logo, durante o período analisado os alunos estavam preparando para a
competição.
As reuniões acontecem uma vez por semana, em um horário extraclasse
combinado com os alunos. O grupo é acompanhado pela professora orientadora. Os
encontros acontecem no laboratório de Física do próprio colégio. Esse espaço possui
bancadas para atividades experimentais já que o colégio não dispoem de uma sala
própria para a robótica. Desse modo, após o uso, todo o material deve ser guardado
nos armários, para não invibializar as atividades experimentais que ocorrem no local.

2.2 Análise
Para facilitar a análise do fluxo de informações vamos dividir as conversas por
temas e quantificar o número de mensagens que cada participante posta no grupo.
Vamos dividir nos seguintes temas:
Robótica – todas as conversas referentes ao projeto;
Sala de aula – todo conteúdo relacionado as aulas, olimpíadas escolares e
eventos do colégio;
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Professora orientadora – mensagens dos alunos para a professora orientadora,
tais como perguntas, dúvidas entre outras.
Consideramos na contagem das conversas o início de um assunto no dia, e não o
número de mensagens total trocadas pelos alunos e pela professora orientadora.
Os alunos participantes dessa pesquisa foram identificados pelo sistema
alfanumérico A1, A2,..., A8 e a professora orientadora por P., para preservar a
identidade dos mesmos. A orientação teórico-metodológica utilizada nesta pesquisa
está ancorada na análise qualitativa (Bogdan e Biklen, 1994).
Além de analisar as conversas do grupo criado no WhatsApp, as observações
feitas durante os encontros foram registradas em um caderno de campo. Observamos
constantemente como os alunos trabalham em grupo, se existem um líder entre eles,
como eles pesquisam, diante de problemas como eles tentam solucionar.
Na tabela 1, abaixo, podemos observar como acontece o fluxo de informações
entre o grupo, para a contagem consideramos o assunto iniciado.
Tema

Número de conversas
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Robótica

20

4

4

2

1

6

4

1

Sala de aula

3

-

1

1

-

-

1

-

Professora

5

5

-

-

-

2

1

-

Orientadora
Tabela 1 – Troca de informações no whatsApp

Além do número de conversas por assunto, observamos o número de conversas
iniciadas por cada participante do grupo, inclusive da professora orientadora, podemos
observar essas informações na tabela 2, a seguir.

Número de conversas iniciadas

P.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

21

19

3

4

0

1

5

2

0

Tabela 2 – Conversas iniciadas no Whatsapp

Os dados das tabelas 1 e 2 mostram uma liderança do aluno A1 nas conversas.
Percebemos que o grupo permaneceu focado na temática do projeto, mesmo com
alguns assuntos relacionados ao colégio. De modo geral, as informações trocadas
estavam diretamente ligadas às atividades de robótica. A liderança constatada no
grupo do WhatsApp também foi notada nas reuniões presenciais. Esse aluno
apresenta um perfil de líder e organizador, mesmo quando faltava as reuniões deixava
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anotado os objetivos que deveriam ser alcançados naquele encontro. Durante o
recesso escolar, que ocorreu em julho de 2015, ele mobilizou o grupo para que
pudessem adquirir o material para fabricar a pista de treinamento para as
competições, fez orçamentos e mesmo o colégio não disponibilizando recursos,
sugeriu que dividissem os gastos entre os integrantes do grupo. Sempre que
precisavam fazer reuniões extras, ele procurava agendar no laboratório e comunicava
ao grupo. Vale destacar que esse perfil de liderança em nenhum momento atrapalhou
o desenvolvimento do projeto e a participação dos demais, além de líder ele sempre
se mostrou prestativo, procurando ajudar e explicar aquilo que sabia aos demais.
Percemos que os alunos A5 e A8 trocaram poucas informações e o aluno A8 não
iniciou nenhuma conversa no grupo. Observamos que os alunos A4, A5 e A8, na
grande maioria das mensagens apenas respondia as perguntas do grupo, mas não
inciavam assuntos, estavam conectados, mas não eram proativos. Nesse sentido uma
liderança é importante para que aconteça uma interação entre os participantes. Essa
postura também pode ser observada nos encontros presenciais. As conversas dos
alunos A2 e A3 fugiam do assunto em alguns momentos, e esse comportamento
também acontecia nas reuniões, apesar de terem um racíonio rápido para
programação e desenvolvimento das atividades, desconcentravam facilmente.
Com relação às conversas iniciadas, podemos observar que a professora
orientadora iniciou a maior parte das conversas com o intuito de dar informações sobre
datas e horários das reuniões e sobre a competição.
Além da análise do fluxo das informações no WhatsApp, observamos como os
alunos buscavam solucionar os problemas que surgiram ao longo do processo de
montagem e programação do robô para a competição. Durante a subida do robô na
rampa a esteira colocada delizava. Para resolver o problema os alunos colocaram uma
fita isolante que aumentava o atrito.
Outra dificuldade encontrada foi a programação do sensor ultrassônico que é
utilizado para desviar de obstáculos. A programação continha um bloco diferente do
tipo de sensor utilizado, o sensor da programação era infravermelho. Nesse caso eles
tiveram que baixar um novo bloco para então programar o sensor.
Essas soluções foram pesquisadas e testadas pelos alunos, o que permitiu sua
inserção em um problema real e os incentivou a buscar soluções para o mesmo. A
maior parte das informações e busca de soluções foram obtidas por meio da internet.
Vale ressaltar que apesar da análise dessa pesquisa ser referente ao ano de
2015, os alunos já haviam participado da OBR em 2014 e fizeram um rôbo com um
sistema de direção diferenciado dos demais. O rôbo não conseguiu realizar a prova,
mas foi premiado com a medalha inovação. Diante dos erros cometidos na primeira
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competição, em 2015 eles inciaram o projeto melhorando e adaptando o robô. Com
essas adaptações conseguiram alcançar a medalha de bronze. Ao final da
competição, em setembro de 2015, eles fizeram uma reunião para discutirem os erros
cometidos e traçaram metas para o ano de 2016.
Essa movimentação em refletir sobre os erros cometidos, traçar metas e objetivos
para a próxima competição permitiu que os alunos aprendessem com os erros,
mostrando assim, que o erro não deve ser criminalizado como frequentemente ocorre
com o sistema de provas e notas. Erros fazem parte do processo de aprendizagem, o
que na maioria das vezes não é percebido pelos alunos e é associado ao fracasso
pessoal.
3. CONCLUSÃO
Durante as observações do grupo e a análise das conversas no WhatsApp
percebemos a formação de uma rede de aprendizagem, onde os alunos puderam
compartilhar seus conhecimentos e ampliá-los. Como afirma Lévy (2015) a base e o
objetivo da inteligência coletiva são o conhecimento e o enriquecimento mútuos das
pessoas, a valorização das competências de cada indivíduo, entendendo desse modo
que cada ser humano possui habilidade em alguma coisa.
A organização e configuração dos encontros, ou seja, a forma como o trabalho foi
desenvolvido, sem um guia pronto, sem um professor para indicar o caminho a seguir,
possibilitou que os alunos se organizassem de forma a buscar informações e resolver
os problemas. A temática robótica educacional, por mexer com o imaginário dos
alunos, despertou o interesse em pesquisar e solucionar os problemas que surgiram
durante o projeto.
No ambiente das redes, o compartilhamento de informações é uma ação
constante, pois as pessoas frequentemente gostam de compartilhar o que sabem.
Nesse sentido, forma-se uma rede de colaboração, onde a inteligência de todos será
maior que a as inteligências individuais. Essa troca de informação assegura ganhos,
porque cada participante melhora, pois há uma grande troca de conhecimentos entre
os atores da rede. “Todos ganham, porque cada ator vai construir alicerces e
desenvolver novas ações tendo como base as informações compartilhadas” (Tomael e
marteleto, 2006, p. 76).

1088

4. REFERÊNCIAS
Batista, M. C. M. (2010). O robot NXT Mindstorms e a área de projecto.
141F.Dissertação (mestrado em Educação). Tecnologias de Informação e
Comunicação e Educação, Universidade de Lisboa, Instituto de Educação.
Bonilla, M. H. & Pretto, N. De L. (2015). Movimentos colaborativos, tecnologias
digitais e educação. Em aberto, Brasilia, V. 28, n.94, p. 23-40.
Bogdan, R.C. & Bilken, S.K. (1994). Investigação Qualitativa em Educação - uma
introdução à teoria e métodos - Porto, Portugal: Porto Editora.
Lévy, P. (2015). A inteligência coletiva. São Paulo: Folha de S. Paulo.
Pireddu, M. (2015). Redes de conhecimento: as dimensões do social learning. Em
aberto, Brasilia, V. 28, n.94, p. 41-50.
Silva, A. F. (2009). RoboEduc: Uma Metodologia de Aprendizado com Robótica
Educacional. 133 F. Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica da (Área de
concentração:Engenharia da Computação) Dissertação (mestrado em
Educação)., UFRN.
Tomael, M. I. & Marteleto, R. M. (2006). Redes Sociais:posições dos atores no
fluxo da informação. In: VI ENANCIB-Encontro Nacional de Pesquisa em
Ciência da Informação, Florianópolis-SC. Anais do VI ENANCIB- Encontro
Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. Florianópolis-SC: ANCIB e
UFSC.

1089

217 - AS TIC AO SERVIÇO DA METODOLOGIA INQUIRY-BASED LEARNING
ICT IN THE SERVICE OF THE INQUIRY-BASED LEARNING METHODOLOGY

Carlos Cunha 1
1

Escola Secundária Dom Manuel Martins, Setúbal, Portugal, cjcunha@sapo.pt

Resumo:

A Sala de Aula do Futuro - Espaço Inovador de Aprendizagem - é um
espaço modular, equipado com os mais modernos equipamentos de
apoio ao ensino, e utilizado quer para a formação dos professores,
quer para a utilização em experiências pedagógicas envolvendo
alunos. Serve ainda, como montra para os equipamentos
disponibilizados pelos diversos fornecedores de equipamentos,
podendo ser utilizados e testados em contexto pelos diversos
intervenientes do processo de ensino – aprendizagem.
O processo de ensino – aprendizagem tem sofrido uma forte e rápida
evolução nas mais recentes décadas. O acesso e integração das
tecnologias de informação democratizou-se e tornou-se acessível à
maioria dos alunos. Por outro lado, a escola clássica deixou de dar
resposta aos interesses e motivações dos alunos, nomeadamente em
relação aos espaços de aprendizagem, que se tornaram demasiado
rígidos para a utilização dos mais modernos equipamentos.
Os espaços de aprendizagem devem ser cada vez mais versáteis e
adaptáveis, permitindo utilizações diversificadas e moldáveis às
diversas metodologias de ensino. A sua conceção necessita incluir
agora equipamentos e ferramentas que permitam o acesso a diversas
fontes de informação e aos mais variados eventos fora da escola,
permitindo aos alunos uma participação direta no seu processo de
aprendizagem, contextualizado pela realidade social e tecnológica
envolvente.

Palavras-chave:

TIC, SAF, INQUIRY-BASED LEARNING

Abstract:

The Future Classroom - an Innovative Learning Space - is a modular
space, equipped with the most modern teaching equipment, and used
both for teachers’ training and for pedagogical experiences involving
students. It also serves as a showroom for the equipment provided by
the various equipment suppliers, and can be used and tested in context
by the various players of the teaching - learning process.
The teaching and learning process has undergone a strong and rapid
evolution in the recent decades. The access and integration of
information technologies has become more democratic and accessible
to the majority of the students. On the other hand, the classical school
no longer responds to the interests and motivations of the students,
especially to what concerns the learning spaces, which have remained
too rigid for the use of the most modern equipment.
Todays’ learning spaces must be increasingly versatile and adaptable,
allowing diversified uses and different teaching methodologies. Its
design must includes equipment and tools that allow access to diverse
sources of information and to varied events outside the school, allowing
the students to have a direct participation in their own learning process,
which must be more contextualized by the social and technological
reality.

Keywords:

ICT, SAF, INQUIRY-BASED LEARNING
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1. INTRODUÇÃO

O processo de ensino – aprendizagem tem sofrido uma forte e rápida evolução
nas mais recentes décadas. O acesso às tecnologias de informação democratizou-se
e tornou-se acessível à maioria dos alunos. Por outro lado, a escola clássica deixou de
dar resposta aos interesses e motivações dos alunos, nomeadamente em relação aos
espaços de aprendizagem, que se tornaram demasiado rígidos para a utilização dos
mais modernos equipamentos.
Os espaços de aprendizagem devem ser cada vez mais versáteis e adaptáveis,
permitindo utilizações diversificadas e moldáveis às diversas metodologias de ensino.
A sua conceção inclui agora equipamentos e ferramentas que permitam o acesso a
diversas fontes de informação e aos mais variados eventos fora da escola, permitindo
aos alunos uma participação direta no seu processo de aprendizagem, contextualizado
pela realidade social e tecnológica, dando maior sentido às aprendizagens e tornandoas mais significativas.
A internet trouxe já imensas alterações às escolas dos nossos dias. O fácil acesso
a uma quantidade enorme de informação e às redes sociais tem enfraquecido a
relação entre a escola e a aprendizagem, bem como o cenário tradicional do binómio
professor-aluno. O processo de aprendizagem tornou-se mais cooperativo, tendo o
professor assumido um papel de moderador e de orientador das aprendizagens, mas
estando a aprendizagem centrada no aluno.
Manninen (2007, p. 27) classifica a aprendizagem de acordo com cinco diferentes
contextos: físico, local, social, tecnológico e didático. Deste modo, os novos espaços
de aprendizagem devem ser suficientemente adaptáveis e modulares, resultarem de
uma intervenção ao nível do design e da conceção de espaços, tornando-se espaços
agradáveis e de fácil utilização, tecnologicamente modernos e modernizáveis, uma vez
que a tecnologia mantém um ritmo elevado de modernização e desenvolvimento.
É neste contexto que abriu em Bruxelas, em outubro de 2011, o Future Classroom
Lab (FCL), espaço projetado para ajudar a visualizar como é possível reorganizar uma
sala de aula convencional e outros espaços de aprendizagem, de modo a apoiar uma
mudança nas formas de ensino – aprendizagem. Foi criada pela European Schoolnet,
com o apoio de 30 Ministérios de Educação e de diversos fornecedores de materiais e
equipamentos informáticos.
É um espaço modular, equipado com os mais modernos equipamentos de apoio
ao ensino, e utilizado quer para a formação dos professores quer para a utilização em
experiências pedagógicas envolvendo alunos. Serve ainda, como montra para os
equipamentos disponibilizados pelos diversos fornecedores de equipamentos,
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podendo ser utilizados e testados em contexto pelos diversos intervenientes do
processo de ensino – aprendizagem.
Num esforço de descentralização, de possibilidade de formação dos docentes
portugueses, de aplicação de métodos de ensino e aprendizagem diferenciados e de
divulgação dos equipamentos entre outros parceiros educativos, procedeu-se à
instalação e abertura de uma sala similar na Escola Secundária Dom Manuel Martins,
com o apoio da Direção-Geral da Educação e de diversos fornecedores nacionais de
materiais e equipamentos.
2. OBJETIVOS

A abertura e funcionamento da Sala de Aula do Futuro (SAF) tem diversos
objetivos, quer de caráter local, quer de carácter nacional.
A Escola Secundária Dom Manuel Martins é uma escola com uma população
estudantil proveniente de um estrato social médio – baixo, apresentando alunos com
elevados déficits de aprendizagem, o que tem, por consequência, um elevado nível de
retenções no ensino básico, bem como uma prestação sofrível nos exames nacionais
de 9º ano.
Tais alunos não têm, na sua maioria, acesso às Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) em casa, pelo que não são conhecedores da utilização básica
destes equipamentos e recursos. Alunos que apresentam também, baixos índices de
motivação para os estudos, pelo que os métodos mais tradicionais de ensino não
constituem por si só uma garantia de aprendizagem, uma vez que os alunos desistem
à primeira dificuldade. Não podendo contar, na maioria dos casos, com um contexto
familiar de suporte, são alunos que se perdem na escola, dificilmente prosseguindo os
seus estudos até ao final.
Assim, para estes alunos uma metodologia baseada na resolução contextualizada
de problemas, com recurso às novas tecnologias de informação, num ambiente mais
informal, poderá constituir uma mais-valia na sua motivação e aprendizagem, dando
sentido

aos

conceitos

e

aprendizagens em

desenvolvimento,

reforçando

a

necessidade de aumentar o seu esforço pessoal no sentido de melhorar a aquisição
de conhecimentos. São alunos que, na sua maioria, mostram elevado interesse em
atividades de caráter prático, pelo que a utilização de metodologias contextualizadas
pelas suas vivências potenciam as aprendizagens significativas e o interesse pela
realização das atividades e aquisição de conhecimentos, reforçando, pela autonomia
inerente, a necessidade de um maior respeito pelo trabalho desenvolvido pelo
professor.
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É neste contexto que a existência de uma sala como a SAF pode constituir uma
mais-valia para os alunos da escola, podendo ser utilizada como um complemento às
metodologias mais formais e tradicionais de ensino, reforçando-as e amplificando os
seus resultados. Pretende-se uma melhoria dos resultados escolares nos três anos do
3º ciclo, utilizando metodologias de inquire-based learning, que permitam o aumento
da motivação dos alunos para o estudo e para o seu esforço pessoal, melhorando os
efeitos do ensino e potenciando a aquisição de conhecimentos.
O aumento e melhoria da aquisição de conhecimentos e da motivação dos alunos,
especialmente do 3.º ciclo, constituem, assim, um dos objetivos da instalação desta
sala na escola.
No entanto, a utilização destas metodologias implica um elevado grau de
motivação e de apropriação por parte dos professores da escola. Saindo da sua zona
habitual de conforto, os professores tendem a recusar as propostas de novas e mais
arrojadas metodologias, especialmente se estas envolverem uma mudança de
paradigma: o ensino em contexto transfere a centralidade do ensino para o aluno,
exigindo novas estratégias de ensino, uma forte preparação científico – pedagógica e
um grau de motivação que permita o desenvolvimento de um trabalho integrado e
verdadeiramente interdisciplinar. No entanto, pelas suas caraterísticas, o respeito dos
alunos pelo trabalho do professor sai reforçado.
Estas características podem ser alcançadas através de uma forte componente de
formação, quer na metodologia inquiry-based learning, quer na tecnologia e nos
equipamentos que serão utilizados no FCL. Esta formação, de pendor formal com a
colaboração dos centros de formação contínua de professores ou de pendor informal,
dada por outros professores que já sejam utilizadores assíduos, quer dos
equipamentos, quer da metodologia que se defende para a sua utilização integrada.
A formação de professores, a nível nacional, é outro dos objetivos da instalação
em Portugal de uma sala com estas características. Neste ponto, a colaboração da
Direção Geral de Educação, enquanto unidade orgânica do Ministério da Educação e
Ciência, cuja missão é “assegurar a concretização das políticas relativas à
componente pedagógica e didática (...) ”, será de elevada importância para a
mobilização dos professores e para a promoção da formação, implementando a sua
intervenção ao nível de “coordenar, acompanhar e propor orientações, em termos
científico – pedagógicos, para a promoção do sucesso e prevenção do abandono
escolar (...) ”. Esta formação estará devotada, entre outras, à divulgação da “Caixa de
ferramentas para a criação de cenários da sala de aula do futuro”, desenvolvida no
âmbito do projeto iTEC.
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Finalmente, numa situação de falta de recursos a nível nacional, este projeto só
pode ser implementado com a participação das diversas empresas fornecedoras dos
equipamentos necessários a uma sala com estas características. Do mobiliário ao
equipamento informático, da conceção estética aos sensores, o equipamento e
recursos necessários serão colocados à disposição do projeto pelas diversas
empresas parceiras. A sala passará, assim, a constituir uma montra para estes
produtos e equipamentos, podendo, por isso, ser visitada por potenciais clientes
nacionais e estrangeiros, nos termos do acordo assinado pelas instituições envolvidas.
Este é outro dos objetivos da FCL: constituir uma montra das novas tecnologias
ao serviço do ensino e da aprendizagem, que possa ser testada em contexto de
ensino por alunos e professores, retirando daí os ensinamentos práticos que advêm da
utilização destas novas tecnologias.
3. RECURSOS

A SAF está instalada numa sala da Escola Secundária Dom Manuel Martins.
Trata-se de uma sala com aproximadamente 40 m2, no piso térreo da escola, que
sofreu uma intervenção ao nível de pintura de paredes e renovação do piso, para que
se pudessem instalar todos os equipamentos necessários para o funcionamento da
SAF. O layout inicial da sala apresenta-se na figura (1) seguinte.

Figura 30 - Layout inicial da SAF
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O layout adotado e que está em funcionamento, apresenta apenas algumas
pequenas adaptações, fruto das dimensões e disposição do equipamento, entretanto
disponibilizado pelos parceiros. Assim, para as diversas zonas, os recursos e
equipamentos instalados são os seguintes:

3.1 Zona APRESENTAR
Esta é uma zona de apresentação do problema inicial, bem como do resultado
obtido, após o trabalho sobre o mesmo. A zona conta com o seguinte equipamento:


Quadro interativo;



Blocos anfiteatro, que permitem que os alunos estejam confortavelmente
sentados num espaço reduzido;



Computador de apoio ao quadro interativo.

3.2 Zona INVESTIGAR
Na zona INVESTIGAR podem ser feitas pequenas investigações de carácter
laboratorial ou com recurso a sistemas robóticos simples, de modo a dar resposta ao
problema apresentado aos alunos. Esta zona tem o seguinte equipamento:


Computador integrado numa bancada de laboratório para utilização de
sensores;



Sensores;



Máquinas de calcular gráficas, com a possibilidade de ligação a sensores;



Conjunto robótico;



Material de vidro de laboratório;



Carrinhos, massas, etc.

3.3 Zona CRIAR
Nesta zona será possível criar uma apresentação dos resultados obtidos,
nomeadamente recorrendo à edição de vídeo e a diverso equipamento multimédia,
disponibilizado para o efeito. A zona tem o seguinte equipamento:


Computador de apoio;



Câmara de vídeo com tripé;



Software de apoio à criação e edição de vídeo.
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3.4 Zona PARTILHAR
Zona, na qual poderá ser feita investigação e criação do produto final a
apresentar, recorrendo a um quadro interativo e à internet. Podem ainda, ser
realizados inquéritos de resposta automática, quer para a modalidade de
brainstorming, quer para responder a perguntas de opinião, ou a pequenos inquéritos
de avaliação da atividade. Esta zona deverá tem o seguinte equipamento:


Computador de apoio;



Quadro interativo;



Mesa interativa;



Acessório de resposta automática a inquéritos, com ligação ao quadro
interativo.

3.5 Zona DESENVOLVER
Uma zona mais informal, onde os alunos podem fazer pesquisas autónomas,
reuniões do seu grupo de trabalho para discussão de estratégias de abordagem ao
problema ou de comunicação de resultados. A zona tem o seguinte equipamento:


Tablets com ligação à internet;



Sofás, puffs, etc.



Mesa de reuniões.

O equipamento é fornecido pelos diversos parceiros que aderiram a este projeto,
mantendo-se propriedade sua, nos termos do protocolo de entendimento, assinado
entre as instituições parceiras e a escola. Pode, por isso, ser alterado, substituído ou
removido, constituindo-se como uma montra de tecnologias à disposição para as mais
modernas técnicas de ensino.
4. FUNCIONAMENTO
A sala está em funcionamento durante 60 tempos de 45 minutos por semana,
podendo ser requisitada por:


Professores da escola - para trabalhar com os seus alunos;



Direção da escola - para ações informais de formação;



Centro de Formação Ordem de Santiago - para implementar sessões de
formação formais nas metodologias e equipamentos;



Direção-Geral da Educação - para implementação de ações de formação e de
divulgação do projeto;
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Parceiros do projeto - para ações de demonstração dos seus equipamentos e
de formação/informação de clientes.

A utilização da sala está sujeita a um regulamento de utilização, elaborado pela
escola, com a colaboração dos parceiros envolvidos no projeto.
As atividades que se desenvolveram na sala incluíram:


Workshops sobre os diversos projetos EUN/ERTE/DGE;



Formação de professores, promovida pelo Centro de Formação de Professores
Ordem de Santiago;



Apresentações e workshops promovidas pelas empresas parceiras do projeto;



Utilização pelos professores da escola;



Utilização pela DGE para formação

5. CONCLUSÕES
O presente projeto é um projeto de referência em Portugal, na linha estabelecida
pelo Future Classroom Lab, de Bruxelas. Pretende dar resposta a um problema
identificado na Escola Secundária Dom Manuel Martins, que consiste nos maus
resultados dos alunos do 3º ciclo do ensino básico, na convicção de que, alterando as
metodologias, podemos envolver os alunos nas suas aprendizagens e, com isso,
tornar as aprendizagens significativas, promovendo a aquisição de conhecimentos e a
consciencialização de que o seu esforço promove a melhoria dos resultados.
Neste sentido, verifica-se uma necessidade crescente de formar os professores
em metodologias inquiry-based, de modo a que se apropriem das mesmas e as
utilizem, sem esforço, no seu dia-a-dia. Esta formação deve ser feita em contexto,
utilizando as mais modernas tecnologias postas à disposição dos professores e das
escolas, de modo a potenciar o ensino e a tornar o processo de ensino-aprendizagem
mais fácil. Favorece-se assim, a integração da aprendizagem das TIC no contexto das
aprendizagem como um todo, e não de uma forma desgarrada e sem sentido.
Para as empresas parceiras trata-se de uma oportunidade única para mostrarem
os equipamentos que comercializam, de forma contextualizada ao ambiente de uma
sala de aula real, com utilizadores reais. Pode ainda, constituir uma oportunidade para
o desenvolvimento e/ou melhoria de equipamentos, através do feedback obtido a partir
dos utilizadores dos mesmos.
Finalmente, para a Direção-Geral da Educação será uma forma de iniciar a
instalação em Portugal de um nicho de formação, permitindo a oportunidade de
aplicar, no nosso País, as metodologias desenvolvidas para este equipamento pela
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EUN, organização da qual a DGE faz parte. Poderá assim, dar-se início à formação
dos professores nas metodologias inquiry-based, que fazem parte da mais recente
tendência didática europeia para o ensino das ciências, tecnologia e matemática.
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Resumo:

O presente artigo tem como objetivo analisar a percepção
dos professores de Matemática que utilizam os jogos digitais
educativos fornecidos pela plataforma Mangahigh como um
instrumento
pedagógico
no
processo
de
ensino
e
aprendizagem de conceitos matemáticos. Trata-se dos
primeiros resultados obtidos de uma investigação sobre como
os jogos digitais têm sido utilizados no ambiente escolar
levando em consideração a percepção dos docentes. Para
tal, foi realizado um trabalho de observação e entrevistas
com os professores que participam desse programa no qual
os jogos educativos são utilizados como recurso de ensino e
aprendizagem de Matemática. Mesmo a pesquisa ainda não
estando concluída, é possível perceber que os professores
consideram a utilização das tecnologias como um recurso
que contribui de forma positiva para a aprendizagem dos
alunos, uma vez que já fazem parte do universo desses
discentes.
Além
disso,
os
professores
ressaltam
características presentes nos games, já defendidas por
autores estudiosos do tema, que realmente podem ser uma
alternativa para tornar a aprendizagem mais significativa,
atraente, colaborativa e prazerosa ao aluno.

Palavras-chave:

Jogos digitais, aprendizagem, motivação, Matemática.

Abstract:

This article aims to analyze the perception of mathematics
teachers from a private school using educational digital
games provided by "Mangahigh platform" as a teaching tool
in the teaching and learning of mathematical concepts.These
are the first results of an investigation into how digital games
have been used in the school environment taking into
account the perception of teachers. In order to deal with this
issue, it performed a work of observation and interviews with
teachers participating in this program where educational
games are used as resources for teaching and learning
mathematics. Even research not being completed yet, it can
see that teachers consider the use of technology as a
resource that contributes positively to student learning, as
already part of the universe of these students. In addition,
teachers emphasize features present in games, as advocated
by scholars authors of the theme, which really can be an
alternative to make learning more meaningful, attractive,
collaborative and enjoyable to the student.

Keywords:

Digitals games, learning, motivation, Mathematics.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, vários estudos têm apontado os games como ferramentas
importantes para potencializar os processos de ensino e aprendizagem. Prensky
(2012), Mattar (2010) e Alves; Rios; Calbo (2013) defendem a utilização desse recurso
como um forte aliado na aprendizagem de nossos alunos, uma vez que eles
demonstram muita facilidade em manipular os recursos tecnológicos, dentre eles os
"computadores, videogames, DVD players, câmeras de vídeos, celulares, sites de
leilões on-line, iPods e todos os outros brinquedos e ferramentas da era digital"
(PRENSKY, 2010, p. 58). Os videogames, vistos como um meio de massa, têm sido
apreciados por diversas plataformas e por um público cada vez mais diversificado.
Nesse contexto:
“os games se constituem em um fenômeno cultural que mobiliza diferentes
gerações na sociedade contemporânea. Estas mídias seduzem os sujeitos por
suas características interativas, imersivas e de interconectividade, tornando-se
uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo”. (ALVES; RIOS;
CALBO, 2013, p. 2)

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que a cada dia exercem
mais influência na vida das pessoas, vêm provocando mudanças também na
educação escolar. Embora alguns professores ainda apresentem alguma dificuldade
ou resistência em relação ao uso das TIC, é possível perceber através de estudos
realizados nessa temática que eles reconhecem a importância da utilização desses
recursos em suas aulas por fazerem parte do cotidiano de seus alunos. Tal situação
pode estar relacionada ao fato de as tecnologias provocarem mudanças na forma de
ensinar, pois permitem que o aprendizado seja imprevisível, ocorrendo situações
novas inclusive para o professor. Quando este fato ocorre, significa que o professor
abandonou a "zona de conforto" e segue em direção à "zona de risco", que “aparece
principalmente em decorrência de problemas técnicos e da diversidade de caminhos e
dúvidas que surgem quando os alunos trabalham com um computador.” (BORBA;
PENTEADO, 2001 apud CARNEIRO; PASSOS, 2014, p. 104)
A gamificação no ambiente escolar tem sido vista como uma forma de motivar o
processo de ensino e aprendizagem. Ao emergirem os termos games e gamificação, o
que tem se observado é que ainda há muitos equívocos em relação ao uso correto dos
mesmos, pois apesar de terem ligação, apresentam características, que dependendo
do contexto, são distintas. A gamificação deriva da palavra inglesa gamification e tratase da utilização de elementos do design de games em contextos que não são games.
Entre esses elementos, pode ser citada a interação, a colaboração, o feedback, a
premiação e a motivação (MATTAR, 2010). Ainda que boa parte das atividades
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ligadas à gamificação ocorram por meio de um ambiente virtual, há experiências na
área que se utilizam de suas características sem a necessidade do uso de recursos
tecnológicos para a realização das mesmas.
O game é um dos recursos digitais que tem sido bastante discutidos na educação
nos últimos tempos, por ser um recurso que atrai a atenção dos estudantes,
promovendo a aprendizagem de quem joga. Os jogos permitem que o jogador
descubra as regras pela exploração, possibilitando também o trabalho em equipe.
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN):
“um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no
aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam
parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade
educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver.”
(BRASIL, 1997, P.36)

2. JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO
Apesar de ser algo cada vez mais frequente na vida de crianças e jovens, os
jogos ainda são vistos com certo preconceito por muitas pessoas, dentre elas pais e
professores que alegam que seus filhos e/ou alunos gastam muito tempo jogando.
Segundo Prensky (2010), esse pensamento deve-se ao fato de a maioria desses pais
e professores não jogarem e, por isso, não compreendem que enquanto jogam, as
crianças estão adquirindo conhecimento. Para o autor, as crianças jogam games
porque estão aprendendo e gostam dessa forma por não se sentirem forçadas.
Mattar (2010), embasado em autores como Marc Prensky e James Gee, defende
a utilização dos games na Educação, pois, através dos videogames as crianças
aprendem a lidar com os erros de forma interativa. Elas brincam, aprendem, assumem
e constroem diferentes personalidades virtuais. Em vista disso, percebe-se que os
jogos digitais apresentam características que mexem com o imaginário e a criatividade
de quem joga. De acordo com Prensky (2010), por meio dos games, o jogador
aprende coisas ligadas à sua cultura, empreendedorismo e liderança, podendo ainda
melhorar a coordenação e a habilidade de resolver problemas, já que situações da
vida real estão presentes nos jogos, tais como encontrar o melhor caminho de um
trajeto a ser percorrido, administrar uma cidade ou estabelecer acordos financeiros.
Grübel & Bez (2006) relataram, por meio de uma reflexão teórica, como os jogos
educativos podem se tornar um recurso muito útil no processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que por meio deles, é possível desenvolver estratégias de
raciocínio lógico, intensificar questões importantes e treinar habilidades que já foram
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estudadas antes, além do trabalho em equipe que pode ser realizado por meio dos
jogos.
Andrade; Silva; Oliveira (2013), além de abordarem a dificuldade dos alunos na
resolução de problemas, desenvolveram um estudo baseado no Scratch - uma
ferramenta inspirada na linguagem LOGO, mas que procura ser mais simples e mais
intuitiva, sendo possível criar histórias interativas, animações, jogos, músicas e
compartilhá-las na Internet - como recurso para o ensino de Matemática.
Rubi (2012) realizou um experimento utilizando um jogo comercial para a
aprendizagem de conceitos matemáticos com seus alunos, pelo qual eles puderam
associar ao jogo elementos da matemática, tais como ângulos, retas, conceitos de
gráficos e porcentagem, conceitos de figuras geométricas (polígonos e corpos
redondos) e puderam, de maneira intuitiva, aplicar o Teorema de Pitágoras. Para tal, a
autora seguiu uma abordagem construtivista e utilizou a teoria de Ausubel.
Tais experiências abordaram algumas das iniciativas que tem surgido no campo
educacional, levando-se em conta a utilização de jogos digitais para o ensino de
Matemática. Almejando integrar toda a escola nessa dinâmica, tem-se desenvolvido
alguns programas como o Programa SESI Matemática, que por meio de parcerias
utiliza os jogos educativos da plataforma Mangahigh.
3. JOGOS EDUCATIVOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA: O CASO DA
PLATAFORMA MANGAHIGH
Os jogos atraem a atenção dos indivíduos que buscam por diversão, suscitandolhes uma motivação. Nesse contexto, a proposta ora investigada na presente
pesquisa, está diretamente ligada aos games digitais criados pela plataforma inglesa
chamada Mangahigh, disponível no site https://www.mangahigh.com/pt-br, uma vez
que tais jogos foram criados visando ao ensino de Matemática. Por meio do Programa
Sesi Matemática, muitas escolas brasileiras, inclusive públicas, têm utilizado esses
jogos. Além de traduzir a plataforma Mangahigh para a língua portuguesa (cerca de 60
mil desafios educativos, incluindo 18 games), o Programa Sesi Matemática adaptou-a
ao currículo nacional brasileiro, tendo em vista que esse é diferente do currículo inglês.
O professor, utilizando tal programa, tem acesso à plataforma, podendo estabelecer
atividades envolvendo os games e/ou as questões no formato de quizz para seus
alunos, de acordo com suas necessidades e objetivos. As atividades estão agrupadas
por conteúdos. Ao propor uma atividade, aparece uma janela para que o docente a
selecione de acordo com a área do currículo. E é nessa janela que o professor
identifica os jogos que trabalham com a habilidade selecionada por ele. Assim, o
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mesmo escolhe a atividade desejada apresentando-a para a sua turma ou para um
aluno específico, podendo ainda monitorar o desempenho da classe ou de cada aluno
individualmente, através de uma planilha que mostrará se o aluno está realizando a
tarefa proposta. Os participantes podem, ainda, se comunicar uns com os outros por
meio de mensagens de e-mail.
Cada aluno tem uma conta de usuário com login e senha, com acesso não só às
atividades propostas pelo professor quanto às demais atividades oferecidas pela
plataforma. Porém, serão computados na planilha do docente somente aquelas
previamente selecionadas por ele. Pela planilha, consegue-se visualizar o número de
erros e acertos de cada aluno, podendo assim, utilizar o tempo que seria destinado à
correção das atividades para analisar o desempenho dos estudantes, mediante os
resultados fornecidos pela plataforma.
Em relação aos games, os alunos recebem as instruções básicas de comando no
início do jogo. No decorrer da jogada, ganham pontos e, de acordo com a pontuação e
o tempo gasto, eles mudam de nível e obtêm medalhas (bronze, prata e ouro).
4. METODOLOGIA
O problema levantado foi abordado por meio da pesquisa qualitativa, tendo sido
os dados coletados diretamente junto a professores de Matemática que atuam em
uma escola da rede particular da Baixada Fluminense - RJ, que adotou o programa
SESI Matemática. Tais docentes utilizam os jogos da plataforma Mangahigh e foram
entrevistados por um instrumento semiestruturado que permitiu ao pesquisador
analisá-los dedutivamente, buscando os significados dados à experiência com os
games. Para esse trabalho, fruto de um estudo exploratório realizado mediante a
entrevista com os professores, destacaram-se algumas de suas falas que nos
remetem ao que até aqui foi abordado:
“A gente busca dar a atividade com os conteúdos dados em sala de aula ou pra
tentar sanar a dificuldade do aluno. Um reforço [...] Em relação às competições,
os alunos acabam se empolgando mais, realizando as tarefas até além do que é
proposto. [...] Através dos jogos, os alunos podem treinar a concentração”.
(informação verbal do Professor A)
“Os resultados são positivos e eu vejo esses jogos como um reforço. Eles podem
ser usados para rever conteúdos já vistos ou reforçar, fixar um conteúdo que a
gente esteja vendo agora [.]Eu gosto da questão das competições, pois trabalha
com a motivação do aluno”.(informação verbal Professor B)

Os professores demonstraram segurança ao utilizar os jogos digitais da
plataforma como um recurso metodológico, manipulando-os com facilidade.
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Durante a entrevista, ao ser-lhes perguntado a respeito de sua análise sobre a
relação entre games e o desenvolvimento de habilidades dos alunos, a resposta foi
unânime: os entrevistados responderam que os games são muito úteis, principalmente
para revisão de conteúdos já vistos em séries anteriores e que os alunos têm a
oportunidade de relembrá-los, através dos games destinados àquela habilidade.
Quando questionados sobre a utilização dos jogos, um deles disse que já usara outros
jogos disponíveis na Internet. O outro afirmou que só começou a usar quando iniciou
sua atuação nessa escola e teve acesso ao programa. Porém, quando foi falado sobre
a utilização de jogos comerciais para a aprendizagem de conceitos matemáticos,
todos disseram que não teriam facilidade para elaborar atividades a partir desses
jogos.
Em relação aos alunos, durante o período de observação, foi possível perceber
que muitos deles gostam dos jogos, principalmente os menores, que ainda cursam o
ensino fundamental. Eles veem no jogo uma forma de fugir da aula tradicional e, em
períodos de competição entre as instituições de ensino (elaboradas ou não pelo
programa), há um envolvimento de toda a escola almejando por medalhas de ouro e
melhor posição no ranking. E isso é estimulado pelo fato de os alunos também terem
uma tabela informativa sobre a posição da escola e até sobre a sua performance em
relação aos demais colegas. Muitas vezes, eles querem ajudar os parceiros a
passarem de nível também, para que dessa forma sua escola alcance boa posição em
relação às demais. Com isso, percebe-se que além dos desafios e da competição, há
um envolvimento dos alunos que cooperam uns com os outros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações aqui descritas são referentes a um recorte da pesquisa de
mestrado, em andamento. Nesse momento, buscou-se analisar a percepção dos
professores que utilizam os jogos digitais da plataforma Mangahigh como um recurso
no processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos.
A partir das observações e análise dos dados obtidos até a presente data, foi
possível perceber, pela fala dos docentes, que os jogos digitais educativos são
considerados úteis para a aprendizagem de Matemática. Por se tratar de jogos com
objetivos já definidos, eles podem ser considerados uma ótima ferramenta,
principalmente para os professores, que por algum motivo, ainda apresentam certa
resistência em adotar novas metodologias de ensino que utilizam os recursos
tecnológicos, tais como os jogos digitais.
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Os jogos educativos da palataforma Mangahigh vêm se mostrando um recurso
capaz de atrair a atenção dos alunos, principalmente os das séries iniciais do ensino
fundamental, podendo ser vistos como uma alternativa para os docentes que querem
substituir as aulas tradicionais por novas metodologias que estimulam a utilização das
tecnologias para a aprendizagem. Segundo os professores, os alunos podem, além de
aprender conteúdos novos através dos games, reforçar habilidades que já foram
desenvolvidas anteriormente, mas que ainda geram dificuldades e que muitas vezes
são pré-requisitos para a compreensão de outros conteúdos. Tais docentes afirmam
que, através dos jogos, o aluno desenvolve seu racicínio lógico e sua capacidade de
concentração. Tal capacidade, já abordada por Prensky (2010), tem sido alvo de
estudos ligados a profissões como a medicina (que tem utilizado recursos tecnológicos
cada vez mais sofisticados para realizarem cirurgias), em que se tem observado as
habilidades adquiridas pelos jogadores de games ao manipularem tais instrumentos,
por demonstrarem maior controle e concentração.
Por meio da fala dos professores, foi possível identificar algumas características
presentes nos jogos que são mencionadas por Prensky (2012) e Mattar (2010), dentre
elas as metas, os desafios, a cooperação, o feedback e a competição, que
impulsionam os alunos a jogarem cada vez mais.
Logo, com os dados recolhidos até o momento, percebe-se que os jogos digitais
podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Ainda que muitos professores
demonstrem alguma dificuldade em utilizar tais recursos, os jogos educativos podem
ser vistos como uma alternativa no sentido de aproximar os docentes, familiarizandoos com essa nova metodologia. Destaca-se que esses jogos já apresentam objetivos
pré-estabelecidos, facililitando o trabalho dos professores, principalmente daqueles
que ainda estão se adaptando às novas formas de ensino e veem nas tecnologias
digitais um meio para tornar a educação mais atrativa e construtiva para o aluno.
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Resumo:

Poderá a impressão 3D ser utilizada no ensino básico? Este
projeto introdutório possibilita a experiência de trabalho
direto com impressoras 3D na área curricular de Tecnologias
de Informação e Comunicação, procurando metodologias de
abordagem tendo em atenção potenciais educativos, metas
curriculares e interdisciplinaridade.
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TIC, Impressão 3D.

Abstract:

Can 3D printing be used in elementary education? This
introductory project enables student's direct working
experience with 3D printers, within the subject area of
Information and Communication Technologies, testing
methodologies to enable the educational potential of this
technology with curricular integration and multidisciplinary
approaches.

Keywords:

ICT, 3D Printing.

1. IMPRESSÃO 3D E EDUCAÇÃO

A manufatura aditiva recorrendo à tecnologia de impressão 3D é apontada como
mudança paradigmática (Winnan, 2013) com uma gama crescente de aplicações
industriais, científicas, económicas, pedagógicas e lúdicas (Lipson & Kurman, 2012)
cujas implicações transformativas económicas, sociais e legais a curto prazo se
encontram em definição (Robertshaw et al, 2015; Woensel & Archer, 2015).
No domínio da educação, que mais-valias esta tecnologia poderá trazer aos
processos de aprendizagem? Intuímos que poderá ter potencial e queremos perceber
como dela tirar partido para a aprendizagem. Iniciámos um caminho de procura de
estratégias concretas de adaptação à sala de aula, em contextos interdisciplinares e
integração com as metas curriculares de Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC).
Sendo uma área recente, regista-se um reduzido mas crescente corpo de
literatura

sobre

experiências

educacionais

com

impressão

3D.

Registam-se

abordagens estruturadas que incidem nas artes e CTEM (Thornburg, Thornburg,
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Armstrong, 2014) com projetos simples, requerendo poucos conhecimentos de
modelação tridimensional, integrando saberes de diferentes áreas para conceção e
impressão em 3D de objetos para jogos matemáticos, módulos de pavimentações,
elementos de sólidos ou engrenagens funcionais (Eisenberg, 2013, Akerman et al,
2015), integração de história, línguas ou ciências com impressão 3D em projetos
práticos (Cano, 2015), introdução dentro dos espaços das bibliotecas (Cano, 2015,
Gonzalez, Bennett, 2016) ou, no ensino das artes, integração com modelação e
digitalização 3D para estudo de peças específicas, exploração de perceção espacial
ou recriação de obras escultóricas (Meier et al, 2015). Despertar o seu potencial
pedagógico requer ir além de usos demonstrativos, combinando conhecimentos
técnicos com conceção em aplicações de modelação 3D (Robertshaw et al, 2015).

2. EXPERIÊNCIAS DE INTRODUÇÃO EM CONTEXTO EDUCATIVO

No nosso caso específico, integrar a impressão 3D na prática pedagógica tornouse possível no ano letivo de 2014/2015 com a aquisição de uma impressora de
filamento termoplástico Beethefirst. Ao contrário de outras soluções disponíveis no
mercado, esta é adquirida montada e pronta a funcionar. Interessava-nos, no contexto
da prática pedagógica, um produto de utilização simples, acelerando a utilização em
sala de aula. Esta tem decorrido em duas vertentes: como recurso de apoio a projetos
interdisciplinares, e em Tecnologias de Informação e Comunicação, na sequência da
aprendizagem de modelação 3D elementar como abordagem de metas curriculares da
disciplina (Coelho, 2014).
Inicialmente analisámos e implementámos três opções de utilização rápida pelos
alunos: 3D scanning, modelação por primitivos, e modelação rigorosa em Sketchup
Make. O 3D scanning permite digitalizar objetos físicos a partir de fotografias e
aplicações de fotogrametria. Modelação por primitivos, um dos mais antigos processos
de modelação em 3D, possibilita através da justaposição de formas geométricas
modelar objetos complexos. Utilizar o Sketchup Make para modelação 3D é uma das
mais populares opções entre os nossos alunos, requerendo rigor e atenção à
integridade do modelo durante a modelação. Destas, o 3D scanning permitiu
concretização rápida em objetos impressos. As restantes levantaram problemas
relacionados com geometria interna do modelo 3D, resolvidos com técnicas
específicas de modelação em Sketchup Make ou aplicações de correção e validação
de ficheiros para impressão 3D.
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As metodologias desenvolvidas nestas primeiras abordagens foram exploradas
num projeto de parceria entre as áreas curriculares de TIC e Educação Visual para
utilização de impressão 3D em contexto educacional. Intitulado Matéria digital, teve
como objetivos integrar saberes de áreas científicas, artísticas e tecnológicas no
desenvolvimento de projetos, incentivar a utilização criativa de meios digitais
avançados, introduzir a impressão 3D e compreender as suas valências. Decorreu em
duas vertentes, construção de bonecos articulados e recriação de utensílios de
cozinha (figura 1), com alunos do 2.º e 3.º ciclo.

Figura 1: Talheres modelados e impressos no âmbito do projeto Matéria Digital.

Seguindo este percurso os alunos pesquisaram soluções prévias, esboçaram e
traçaram em projeto rigoroso as suas propostas, que modelaram em 3D utilizando a
aplicação Sketchup Make e materializaram como objeto impresso. A preparação dos
ficheiros envolve a conversão do modelo do Sketchup para estereolitografia (STL) e
validação. Esta fase não foi desenvolvida em sala de aula por questões logísticas.
Sublinha-se também que o tempo de impressão de um objeto é demorado e não se
adequa à duração média de uma sessão de trabalho de 90 minutos.
No ano letivo de 2015-2016 estamos a dar continuidade a esta iniciativa,
desenvolvendo atividades com impressão 3D nas aulas curriculares de TIC no sétimo
ano de escolaridade, em duas fases: iniciação, recorrendo a projetos simples que
possibilitam à maioria dos alunos experimentar esta tecnologia, e desenvolvimento,
focalizada na concretização de projetos individuais, aprofundando competências de
modelação.
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Nestas atividades introduzimos o Tinkercad, aplicação web de modelação 3D por
primitivos. Concebida pela Autodesk para iniciação à impressão 3D, a simplicidade
dos seus processos de modelação adequa-se à utilização por crianças. Os objetos
modelados são exportados como ficheiros STL prontos a ser impressos, requerendo
um mínimo de correções à malha poligonal.
A introdução à impressão 3D inicia-se com um projeto simples, rápido de
desenvolver e imprimir. É proposta a conceção de um marcador de livros impresso em
3D a partir de desenhos, transpostos para formato digital pelos alunos utilizando
aplicações de desenho vetorial. Os ficheiros resultantes são importados para o
Tinkercad e convertidos em formas tridimensionais. Diferentes volumes podem ser
criados recorrendo à separação do desenho original em vários ficheiros. Estes
modelos 3D têm tempos de impressão entre os vinte minutos e uma hora e meia
(figura 2).

Figura 2: marcadores de livros impressos em 3D.

Posteriormente, são desenvolvidos na área curricular de Tecnologias de
Informação e Comunicação pelos alunos projetos autónomos de modelação 3D mais
avançada utilizando Tinkercad, aprofundando técnicas de trabalho com posterior
impressão dos resultados (figura 3). Esta metodologia procura incentivar o uso de
ferramentas TIC em contexto de trabalho colaborativo, recorrendo a uma interpretação
abrangente das metas curriculares no que respeita ao domínio da produção de
documentos multimédia.
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Figura 3: projeto de aprofundamento em Tinkercad.

A vertente de projetos interdisciplinares continua a ser explorada em parceria
entre diferentes disciplinas. Um exemplo é o projeto que denominámos Moléculas na
Palma da Mão, onde os alunos participantes tangibilizaram a aprendizagem de
estruturas moleculares em Ciências Físico-Químicas utilizando modelação e
impressão 3D (figura 4). À data de escrita deste artigo, iniciamos um outro projeto com
apoio da Rede de Bibliotecas Escolares que avaliará o potencial da impressão 3D em
diferentes áreas, introduzindo esta tecnologia como valência da biblioteca escolar, e
incluindo formação para docentes de diferentes áreas curriculares.
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Figura 4: estruturas moleculares impressas em 3D.

Por condicionantes de gestão do tempo curricular não dispomos ainda de
estratégias de abordagem com os alunos ao lado técnico da impressão 3D, quer nos
processos de preparação de um ficheiro para impressão quer no manuseamento da
impressora. Consideramos ser este um aspeto a reforçar para aprofundar a utilização
desta tecnologia em contexto educativo.

3. CONCLUSÕES
Descrevemos nestas experiências, de forma resumida, passos que permitem
aferir algumas estratégias de utilização de impressão 3D no ensino básico, abrindo
caminho a futuro aprofundamento. Sublinhamos o seu caráter multidisciplinar e a
possibilidade dada a crianças de ter contato direto com uma tecnologia de ponta,
assinalando constrangimentos advindos da preparação e tempo de impressão de um
objeto relativos à duração média das sessões de trabalho. Consideramos que este tipo
de estratégias de abordagem aponta possibilidades de utilização de impressão 3D em
projetos pedagógicos, que continuamos a explorar.
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Refletindo sobre o potencial educativo desta tecnologia, iniciámos um caminho
que também procura perceber que valência pedagógica poderá trazer a impressão 3D
em contextos educativos generalistas, fora dos domínios especializados dos ensinos
técnico e profissional. Que aprendizagens poderão ser estimuladas trazendo esta
tecnologia para a sala de aula do ensino básico? Intuímos um grande potencial
pedagógico para esta tecnologia, em linha com o que tem demonstrado noutras áreas.
Parece-nos que por a sua introdução nestes contextos ser muito recente, é precipitado
tirar conclusões vinculativas, especialmente com base em curtas experiências
limitadas ao tatear de caminhos que requerem maior aprofundamento.
Assinala-se que o número de experiências de utilização está a crescer, registado
nas partilhas informais online em blogues de educadores, fóruns e redes sociais que
mostram um fervilhar de ideias de utilização com preocupação de enquadramento
curricular. Este incide especialmente nas áreas CTEM, onde a impressão 3D é vista
como uma forma de tornar concretos, com materialidade física, conceitos abstratos ou
de explorar conhecimentos através da modelação e impressão. Algumas ideias
partilhadas por educadores prendem-se com o imprimir figuras geométricas
complexas, modelos biológicos ou de moléculas para facilitar a aprendizagem destes
conceitos pelos alunos. Outras sugerem a aplicação direta de conceitos matemáticos
para impressão de puzzles com base em pavimentações de modelação simples.
Ideias comuns são o modelar fósseis, recriar insetos ou outros animais como forma de
aplicar conhecimentos adquiridos utilizando a impressão 3D. As disciplinas de artes
encontram outra vertente de expressão e exploração de conceitos artísticos
recorrendo ao digital. Há um interessente crescente e transversal na aquisição de
competências de design tridimensional por crianças e jovens. Este materializa-se
também em livros e guias práticos que tocam em diferentes áreas curriculares, embora
tanto quanto sabemos ainda não haja muita literatura académica disponível sobre o
potencial educativo da impressão 3D.
É ainda prematuro tirar conclusões concretas sobre o potencial da impressão 3D,
estando abertos caminhos de exploração. A integração desta tecnologia em projetos
interdisciplinares pode possibilitar a sua utilização por crianças e jovens em contextos
de aprendizagem significativa, estando os nossos alunos já a materializar trabalho
desenvolvido virtualmente, trazendo-o do ecrã do computador para o domínio tangível
do real, através de uma gama crescente de atividades.
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Resumo:

Às instituições de ensino superior é solicitada, entre outras dimensões,
a preparação de futuros profissionais em áreas diversificadas. Apesar
de parte dessa formação estar focada em competências científicas e
técnicas, têm vindo a ser cada vez mais valorizadas, pelos
recrutadores e respetivas empresas, competências transversais ou soft
skills.
Em Portugal, muitas instituições de ensino superior têm recorrido a
diferentes estratégias com o intuito de colmatar necessidades
identificadas. Os estágios integram muitos dos planos curriculares,
assim como a oferta de unidades curriculares optativas e de formações
específicas sobre temáticas de empregabilidade, a realização de
sessões de partilha de experiências profissionais com ex-alunos e a
participação em feiras de emprego ou workshops específicos. A nível
internacional têm vindo a surgir projetos de e-mentorado, e a utilizar-se
em serious games para desenvolver competências específicas,
apostando-se também, na interdisciplinaridade com o envolvimento de
alunos de diferentes cursos, simulando situações profissionais.
Contudo, é necessário procurar soluções que possibilitem desenvolver
e atualizar competências, ao longo ao seu percurso, a alunos, exalunos ou a quem já exerce uma profissão.
Este artigo apresenta os resultados obtidos através de 204 respostas a
um questionário, que pretendia identificar necessidades de formação,
no âmbito do projeto CommonS. As respostas inspiram o
desenvolvimento de uma plataforma, que permite a criação de
comunidades de prática, através da catalogação de Recursos
Educacionais Abertos, a sua organização em percursos de
aprendizagem e processos de e-mentorado. O principal objetivo é o de
promover o desenvolvimento de competências que melhorem a
empregabilidade.

Palavras-chave:

Comunidades de Prática, Empregabilidade, Soft Skills, Recursos
Educacionais Abertos.

Abstract:

To higher education institutions are required to prepare future
professionals in different areas. Much of the preparation is focused on
scientific and technical skills, however is increasingly valued the soft
skills by recruiters and companies.
Several national higher education institutions have resorted to different
strategies in order to address the identified needs. Internships have
always been a way to provide the approach of students to professional
practice; it has also been used the introduction of accredited subjects in
courses, promoting the sharing of professional experiences of former
students, the provision of optional form of specific training on topics of
employability, conducting job fairs or specific workshops. Internationally
arise e-mentoring projects, development of serious games to develop
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specific skills or interdisciplinary work involving students from different
courses simulating professional situations.
However it is necessary to look for solutions that enable students,
former students or professionals to develop skills they need as they
advance along their career path.
This paper presents the results obtained through a questionnaire that
got 204 responses and that allowed us to identify preferences and
needs felt by the Portuguese target group covered by the Commons
project. Based on these responses, is on developing a platform that
allows the creation of communities of practice, through the cataloguing
of Open Educational Resources, organizing them in learning pathways
and e-mentoring process. The intended of this platform is to promote
the development of skills to improve employability.
Keywords:

Communities of Practice, Employability, Soft Skills, Open Educational
Resources.

1. INTRODUÇÃO
A taxa de desemprego dos jovens diplomados em Portugal aumentou de 3,1%
em 2000 para 12,6% em 2013, onde atingiu um máximo histórico, entrando depois
em regressão, atingindo 9,2% em 2015 (PORDATA, 2016). A conjuntura
económica, associada a um aumento do número de diplomados com qualificação
superior, podem justificar parte deste aumento. Contudo, continua a ser da
responsabilidade das instituições de ensino superior avaliar a qualidade da
formação integral dos diplomados em relação às necessidades dos empregadores,
em particular, no que diz respeito à identificação do conjunto de competências
necessárias ao exercício de uma dada atividade e ainda, desenvolver iniciativas e
estratégias de formação que permitam aos diplomados obter essas competências
(Vieira & Marques, 2014).
Entre as iniciativas das instituições portuguesas do ensino superior identificadas
por Vieira e Marques (2014), a mais frequente é a realização de estágios, como forma
de aproximar os discentes à prática profissional. Há também, outras práticas como a
oferta de unidades curriculares acreditadas nos cursos, a promoção da partilha de
experiências profissionais de ex-alunos, a disponibilização de formações específicas
sobre temáticas de empregabilidades de forma optativa, a realização de feiras de
emprego ou workshops específicos. Por outro lado, a nível internacional surgem
projetos de e-mentorado (Wheeler, Austin, & Glass, 2012), a criação de serious games
para o desenvolvimento de competências de trabalho em equipa (Poy-Castro,
Mendaña-Cuervo,
interdisciplinaridade

&

González,
entre

alunos

2015)
de

e

a

diferentes

utilização
cursos,

de

estratégias

simulando

de

situações

profissionais (Araujo, Wilson, & Clarke, 2015).

1116

No entanto, as competências exigidas pelo mercado de trabalho modificam-se à
medida que a tecnologia e a economia evoluem (World Economic Forum, 2016), o que
torna mais difícil o papel das instituições de ensino superior, obrigando-as a prever
tendências e a adaptar-se rapidamente às necessidades. O projeto CommonS
pretende desenvolver uma plataforma que, através da criação de comunidades de
prática e a disponibilização de espaços de e-mentorado, possibilite aos seus membros
o desenvolvimento de competências de empregabilidade.
O presente artigo tem como objetivo apresentar e discutir os dados recolhidos em
Portugal, através de um questionário, na primeira fase do projeto. Através destes
resultados foi possível caracterizar os potenciais destinatários, identificar as
competências

mais

prementes,

para

posteriormente

preparar

a

plataforma

CommonSpaces e iniciar trabalhos com os primeiros grupos.

2. EMPREGABILIDADE
A empregabilidade da população ativa é uma preocupação social. Vivem-se
tempos de permanente mudança e não se têm certezas sobre as profissões que serão
necessárias num futuro próximo, pelo que é fundamental preparar a nova geração com
competências para lidar com o imprevisto, com a incerteza (World Economic Forum,
2016). Esse é, portanto, o desafio das instituições formadoras, mas também, de cada
individuo ao longo do seu transcurso.
Para Monteiro, Almeida e García-Aracil (2015) a empregabilidade tem sido
apresentada como um conceito complexo e multifacetado, incluindo fatores internos
como o conhecimento e competências relacionadas com a função e a capacidade de
aprendizagem e também, fatores externos, como a conjuntura do mercado de
trabalho. Considerar empregabilidade como um conjunto de “achievements, skills,
understandings and personal attributes, that make graduates more likely to gain
employment and be successful in their chosen occupations, which benefits themselves,
the workforce, the community and the economy” (Yorke, 2004, p. 410), é valorizar os
diferentes pontos de vista que tornam este conceito complexo, nomeadamente quanto
aos atores envolvidos, o empregador, o estudante e a instituição de ensino superior
(Tymon, 2013), e também, o seu impacto.
Do ponto de vista investigativo, o conceito de empregabilidade merece ainda,
algum interesse, principalmente no que concerne ao significado que possui para cada
indivíduo no âmbito das suas experiências, aspirações e auto perceção sobre a
capacidade de enfrentar o mercado de trabalho (Monteiro et al., 2015).
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Estudos realizados têm revelado que o sucesso da empregabilidade está
associado, entre 15 a 25%, a Hard skills ou competências científico-técnicas, e que 75
a 85% se deve a Soft skills ou competências transversais (Deepa & Seth, 2013; Jain &
Anjuman, 2013; Robles, 2012). Os estudantes portugueses inquiridos num estudo
(Monteiro et al., 2015) consideram que as instituições de ensino superior os preparam
principalmente para o desenvolvimento competências científico-técnicas, ou seja,
apenas para 25% do que lhe poderá ser exigido em termos de empregabilidade.
O projeto “Preparados para trabalhar?” revelou que competências como a
aprendizagem ao longo da vida e trabalho de equipa são reconhecidas pelos
empregadores como estando bem desenvolvidas, coincidindo com o referido pelos
licenciados, que afirmaram sentir-se confiantes no seu desempenho. Apesar disso, os
empregadores reconhecem que há competências em que os licenciados demonstram
alguma fragilidade, como a capacidade de liderança, assunção do risco e tomada de
decisão. Prevê-se que, em 2019, as competências mais valorizadas em cada indivíduo
seja a sua capacidade de análise e resolução de problemas; criatividade e inovação;
adaptação e flexibilidade e ainda, planeamento e organização (Vieira & Marques,
2014). O World Economic Forum (2016) nomeia como competências necessárias em
2020, a capacidade de resolução de problemas complexos, o pensamento crítico, a
criatividade, a gestão de pessoas, a coordenação com outros e a inteligência
emocional. Há algum paralelismo entre as competências identificadas, no plano
nacional e internacional, para o horizonte 2020, o que indicia o alinhamento entre
Portugal e outros países desenvolvidos relativamente a esta temática (tabela1).
Há também, coincidência naquilo que os estudantes e empregadores indicam
para melhorar a formação, enfatizando as experiências práticas durante o ensino
superior, não apenas como uma forma de desenvolver as competências cientificotécnicas, mas também, competências metacognitivas e a auto eficácia (Monteiro et al.,
2015).
Estudo Nacional

Estudo Internacional

(Vieira & Marques, 2014)

(World Economic Forum, 2016)

Competências

Diplomado

Empregadore

Competências

previstas para 2019

s

s

2020

50,9%

1º

1º

Análise

resolução

e 54,9%
de

previstas

Resolução

de

para

problemas

complexos

problemas
2º

Criatividade

inovação

e 51,3%

46,8%

2º Pensamento crítico
3º

Criatividade,

gestão

de
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pessoas
3º

Adaptação

e 40,2%

44,6%

5º Inteligência emocional

4º Planeamento e 36,6%

39,5%

4º Coordenação com outros

flexibilidade
organização
Tabela 5 - Relação entre as competências previstas para os próximos cinco anos (Nacional vs
Internacional)

É importante criar oportunidades para que os alunos possam desenvolver estas
competências durante e após a conclusão das suas formações académicas. O que
realça a importância de encontrar soluções que possam acompanhar os alunos
graduados, ao longo da sua vida profissional.
3. PROJETO COMMONS
Com o objetivo de colmatar necessidades que vão surgindo ao longo da vida ativa
dos seus licenciados, seis instituições de quatro países europeus envolveram-se num
projeto comum para encontrar soluções que possam auxiliar no desenvolvimento de
competências de empregabilidade. É o projeto Commons – Common Spaces for
collaborative Learning, cofinanciado pelo programa Erasmus+ da União Europeia, na
tipologia Parcerias Estratégicas. Pretende-se desenvolver espaços online, que
permitam a aprendizagem colaborativa através de comunidades de prática online
relativamente a competências que promovam a empregabilidade (Pereira, Cadima, &
Menino, 2015).

3.1 Questionário: caracterização dos destinatários
Com a intenção de caracterizar os destinatários abrangidos pelo projeto, foi
construído um questionário organizado em três partes: a) informação pessoal, b)
situação académica e/ou profissional, c) competências de empregabilidade.
O questionário foi disponibilizado em português, inglês e italiano e foi divulgado
pelos parceiros envolvidos no projeto, nos respetivos países ao longo do mês de
fevereiro de 2015.
Responderam

estudantes

do

ensino

superior,

desempregados,

jovens

profissionais e profissionais seniores.
Os principais resultados revelam que, enquanto a maioria dos estudantes
concorda com a afirmação de que o ensino superior os prepara para o mundo do
trabalho, os jovens profissionais e profissionais seniores tendem a discordar,
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apontando para um fosso entre a preparação recebida e as necessidades encontradas
na profissão. As competências a serem aperfeiçoadas têm a ver com as relações
interpessoais, a capacidade de comunicação, de planeamento e organização, de
resolução de problemas, a flexibilidade, a proatividade e a gestão do tempo
(Commons, 2015).
Relativamente aos dados recolhidos em Portugal, foram obtidas 204 respostas
válidas, sendo predominantemente mulheres (n=145, 71,1%), com idades entre os 20
e os 39 anos (n=126, 61,8%). Dos respondentes portugueses, 47,1% encontram-se
ainda a estudar ou em estágio e 52,9% encontram-se no ativo (7,4% há menos de 5
anos – jovens profissionais e 45,6% há mais de 5 anos - profissionais seniores).
A

maioria

(n=139,

68,1%)

concorda

que

“As

escolas

e

as

universidades/politécnicos oferecem aos estudantes ferramentas úteis para os ajudar
a entrar no mundo do trabalho e enfrentar os desafios profissionais futuros”. Mas, ao
comparar os resultados entre os respondentes que já trabalham com os que ainda
estudam, há a realçar o aumento de 8,3% (estudantes) para 21,3% (no ativo) que
discordam da afirmação, o que nos remete para uma diferença de perceção entre os
que ainda estudam e os que já se encontram a trabalhar.
Na tabela 2 apresentam-se as competências que os inquiridos entendem dever
ser mais desenvolvidas durante a formação académica, no sentido da melhoria de
competências de empregabilidade.

Competências
1
2
3
4
5
6

Proactividade
Comunicação
Experiência
Prática
Competências
Interpessoais
Procura de
emprego
Trabalho de
equipa

61

29,9

16,7

41,7

Profissionais (%)
Profissional Profissional
jovem
Sénior
20,0
45,2

60

29,4

22,9

35,2

33,3

35,5

54

26,5

33,3

20,4

46,7

16,1

44

21,6

22,9

20,4

20,4

20,0

37

18,1

25,0

12,0

33,3

8,6

34

16,7

12,5

20,4

6,7

22,6

Total
(n)

Total
(%)

Estudantes
(%)

Total

Tabela 6 - Competências identificadas pelos inquiridos

A proatividade, ou seja, a capacidade de tomar iniciativa e fazer com que as
coisas se concretizem, é mencionada principalmente pelos inquiridos que já se
encontram a trabalhar (41,7%), nomeadamente os profissionais seniores.
A comunicação, ou seja, a capacidade de transmitir e interpretar informação de
forma correta e clara, utilizando os recursos corretos (Moore & Morton, 2015; Ngang,
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Hashim, & Yunus, 2015), surge em segundo lugar, apresentando maior importância
para quem se encontra no ativo (35,2%).
A experiência prática, ou seja, o contacto real com as tarefas profissionais é
mencionada principalmente pelos estudantes (33,3%) e apresenta também, maior
incidência sobre os jovens profissionais (46,7% face a 16,1% dos profissionais
seniores). Este facto vai ao encontro do que defendem Monteiro, Almeida e GarcíaAracil (2015) de que é necessário mais experiências práticas durante a formação
académica.
As restantes competências apresentam valores próximos de 20%. Salientamos a
competência de procura de emprego, por ter sido referida pelos inquiridos tarefas
específicas como a escrita do CV, a preparação para a entrevista e informações sobre
a legislação do trabalho. Tanto os estudantes (25%), como os jovens profissionais
(33%) realçam a necessidade de as instituições do ensino superior preparem melhor
para estas tarefas.
Enquanto os que ainda estudam se focam nas competências que os ajudem a
encontrar emprego (experiência prática e procura de emprego), os inquiridos que já
trabalham realçam características mais próximas dos contextos profissionais, como a
proatividade, a comunicação, competências interpessoais e de trabalho de equipa. As
necessidades de formação são sentidas de forma diferenciada, de acordo com o
contexto de vida dos indivíduos, pelo que as instituições formadoras podem antecipar
necessidades, mas compete a cada um ter iniciativa e procurar respostas individuais,
em função dos contextos e de cada momento.
Quando questionados relativamente às formações frequentadas (figura 1), em
todas as categorias indicadas existe um aumento gradual da resposta sim ao longo da
evolução da sua situação: estudantes, profissionais jovens e profissionais seniores.
Mais de 80% dos profissionais seniores já frequentaram alguma formação em
Tecnologias da Informação e em competências técnicas e profissionais. É interessante
verificar que 61,3% também, já frequentou formações na área das soft skills.
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Figura 31 - Participação em formações (SK – Soft Skills; LE – Línguas Estrangeiras; TI –
Tecnologias da Informação; CT/P – Competências Técnicas /Profissionais), por estatuto (E Estudante; P (<5) - Profissional menos de 5 anos; P (>5) - Profissional mais de 5 anos) –
valores em percentagem

Há a intenção dos inquiridos, superior a 50%, em frequentar, no futuro, formações
nas mesmas áreas (figura 2), à exceção da categoria “Outras”.
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E
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Figura 32 – Intensão em participar em formações (SK – Soft Skills; LE – Línguas Estrangeiras;
TI – Tecnologias da Informação; CT/P – Competências Técnicas /Profissionais) por estatuto (E
- Estudante; P (<5) - Profissional menos de 5 anos; P (>5) - Profissional mais de 5 anos) –
valores em percentagem.

Pretendia-se conhecer que tipo de modalidades de formação (formação
presencial, e-learning e b-learning) seriam escolhidas pelos inquiridos, no caso de
pretenderem aprofundar as suas competências em determinada área. Para isso foi
solicitado que indicassem a sua preferência face a cada uma das modalidades,
utilizando uma escala de 1 (nada adequado) a 5 (muito adequado) (tabela 3).
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Estudante
Profissional Júnior
(0-5 anos de
experiência)
Profissional Sénior
(5+ anos de
experiência)

Presencial

E-learning

B-learning

Média
Desvio Padrão
Média
Desvio Padrão

4,1
1,1
4,1
1,1

3,2
1,0
3,6
0,8

3,5
0,9
3,9
0,9

Média
Desvio Padrão

4,0
1,2

3,7
1,1

3,9
1,0

Tabela 7 – Preferência por modalidade de formação segundo o estatuto (Escala: 1 – Nada
adequada a 5 – Muito adequada).

A modalidade preferida, para uma futura formação, é a presencial com uma média
de 4 a 4,1 seguida pelo b-learning (3,5 a 3,9) e a menos preferida é a modalidade de
e-learning (3,2 a 3,7). Apesar da clara preferência pela modalidade presencial, todas
as outras categorias tiveram uma média superior a 3, pelo que se pode considerar que
é plausível a frequência de formações que venham a decorrer em b-learning ou
mesmo em e-learning.
Por fim, solicitou-se que os inquiridos indicassem se utilizavam recursos
disponíveis

online para

desenvolver

competências que

identificassem

como

importantes para promover a empregabilidade. Apenas 20,8% dos estudantes
responderam afirmativamente, contrastando com os 54,8% de profissionais seniores
que referem usar diferentes recursos online. Quando questionados sobre os websites
mais utilizados, os estudantes referem as plataformas de procura de emprego, o
Google e o LinkedIn, já os profissionais mencionam MOOC (Massive Open Online
Course), Plataformas educacionais e LinkedIn. Estes últimos dados revelam que os
destinatários procuram por informação online que os possam ajudar a responder às
suas necessidades.

3.2 CommonSpaces
Para Wenger (1998) as comunidades de prática são constituídas por grupos de
pessoas que partilham necessidades ou paixões, auxiliando-se mutuamente na busca
de conhecimento. Estas podem surgir de modo informal, através de plataformas
específicas ou mesmo dentro das redes sociais (Brandon & Hollingshead, 2007).
Tendo em conta a conceção de Gray (2004), estas são sistemas auto-organizados de
aprendizagem informal que diferem de outras comunidades, pois os seus membros já
possuem algum conhecimento sobre o assunto e esta desenvolve-se pela interação e
aprendizagem em comum, que é registada num repositório a que todos os membros
têm acesso.
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Farrow, Arcos, Pitt e Weller (2015) desenvolveram um estudo internacional sobre
a utilização de REA (Recursos Educacionais Abertos) em contextos não formais, cujos
resultados importa conhecer. Os motivos apontados pelos sujeitos para recorrer a este
tipo de recursos e formato de aprendizagem correspondem a necessidades de
desenvolvimento profissional e aprofundamento de assuntos relacionados com o
estudo ou o trabalho. A razão mais apontada é o facto de proporcionar uma
oportunidade de aprendizagem sem custos. Outras razões apontadas são a
possibilidade de aceder a estes materiais em qualquer lugar e a qualquer hora, a
possibilidade de estudar online e o desejo que possuem em estudar. O critério mais
utilizado para a escolha de determinado REA recai sobre a relevância que este tem
para uma necessidade particular.
Aliando o conhecimento sobre comunidades de prática e a utilização de REA em
contextos não formais e tendo em conta a informação recolhida através do
questionário, está em desenvolvimento uma plataforma denominada CommonSpaces
(http://commons.commonspaces.eu/). Esta pretende ser uma plataforma onde pessoas
com o mesmo interesse possam partilhar o conhecimento que possuem, debate-lo e
aprender em comunidade. Permitindo a catalogação de REA e organização destes em
percursos de aprendizagem, possibilitará aos membros partilhar entre si esquemas de
aprendizagem não formal.
É também, intenção desta plataforma proporcionar espaços de e-mentorado, ou
seja, orientação por parte de alguém, com mais experiência em relação ao outro que
não tem experiência ou possui dificuldades em determinado assunto (Gay, 1995). É
relatado, por Wheeler, Austin e Glass (2012), um projeto onde estudantes de
engenharia tiveram a possibilidade de ingressar num processo de e-mentorado, sendo
orientados por profissionais, aperfeiçoando as suas competências e melhorando as
hipóteses de empregabilidade. Foi possível a estes estudantes, devido ao contacto
com profissionais, compreender o que se espera deles na fase de recrutamento,
melhorar a sua preparação para as entrevistas e a escrita do Curriculum Vitae (CV).
Neste sentido a plataforma terá ferramentas de comunicação assíncrona (fórum e
mensagens) e de comunicação síncrona (chat e videoconferência), além de espaços
próprios para o desenvolvimento de comunidades de prática que se podem subdividir
em assuntos mais específicos. Também, será possível a criação de processos de ementorado para quem sinta necessidade. A temática principal da plataforma é o
desenvolvimento de competências que possam melhorar a empregabilidade ou a
execução de tarefas profissionais dos seus membros.
Posteriormente serão realizados testes com pequenos grupos, para avaliar a
plataforma e identificar melhorias que possam ser implementadas.
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4. CONCLUSÕES
A nível internacional algumas empresas estão a retirar das suas exigências de
recrutamento a titularidade de grau académico, justificando que possuir um grau
académico não significa que os candidatos possuam todas as competências
necessárias (Burke, 2016). Esta realidade deve ser um alerta para as instituições de
ensino superior que, no planeamento e avaliação das suas ofertas formativas, sem
prejuízo da sua autonomia científica e pedagógica, devem preocupar-se em encontrar
estratégias de resposta às necessidades efetivas das empresas.
Em causa estão as competências transversais ou soft skills, uma vez que as
competências técnicas e científicas não são colocadas em causa. Várias metodologias
têm sido implementadas por várias instituições (Araujo et al., 2015; Poy-Castro et al.,
2015; Vieira & Marques, 2014; Wheeler et al., 2012). No entanto, importa encontrar
formas que se possam rapidamente adaptar às necessidades dos alunos, recémgraduados e profissionais com diferentes níveis de experiência. Isto porque devido à
evolução tecnológica e dos mercados, a necessidade de competências irá oscilar,
sendo necessário prever estas oscilações e preparar antecipadamente os estudantes
e profissionais (World Economic Forum, 2016).
Pelos resultados alcançados, na primeira fase do projeto CommonS, foi possível
identificar as competências que é necessário valorizar mais, nomeadamente:
Proatividade, Comunicação, Experiência Prática, Competências Interpessoais, Procura
de emprego e Trabalho de equipa. Também, foi possível verificar que a grande maioria
tenciona frequentar formação para colmatar as suas necessidades e que grande parte
dos que já se encontram a trabalhar procuram apoio online para a melhoria das suas
competências.
Está em desenvolvimento uma plataforma onde se podem desenvolver
autonomamente comunidades de prática, estando disponíveis várias ferramentas de
comunicação. Uma vez que estas se podem formar mediante interesses ou
necessidades específicas dos seus membros (Wenger, 1998), considera-se que a
plataforma CommonS poderá ser um espaço onde novos grupos poderão surgir à
medida da necessidade de formação em novas competências, adaptando-se assim, às
exigências do mercado de trabalho.
Estando a primeira versão da plataforma disponível, iniciar-se-á a formação de
pequenos grupos, no sentido de averiguar se os objetivos são efetivamente
alcançados e possibilitando a identificação de melhorias a implementar.
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Resumo:

Este artigo apresenta uma das etapas da pesquisa-formação
em que buscamos verificar as possibilidades e os limites de
uma proposta de formação continuada, na qual utilizamos os
pressupostos do ensino investigativo para o desenvolvimento
de conteúdos de Ciências associado ao uso de ambientes
virtuais. O trabalho ocorreu entre os meses de fevereiro a
novembro de 2015 com professores de Ciências da Rede
Municipal de Ensino de Campo Grande (REME), no estado do
Mato Grosso do Sul. Adotamos uma metodologia de
abordagem qualitativa, baseada nos pressupostos da
pesquisa-formação, que propiciou a realização de atividades
de formação reflexiva sobre e na prática pedagógica dos
professores. Ao longo da pesquisa, os professores
exploraram esse ambiente a fim de criar uma sala virtual e
elaboraram uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI),
segundo uma abordagem construtivista, a qual foi aplicada
em suas respectivas turmas do Ensino Fundamental (6º ao 9º
anos) da REME. Este trabalho é um recorte dessa pesquisaformação e teve como objetivo apresentar uma análise das
etapas de planejamento e elaboração de uma sequência
didática com tema sobre Astronomia, proposta por uma dos
professores participantes. Os resultados sugerem que a
formação continuada contribuiu para dar mais autonomia ao
educador ao criar uma sala virtual associada à proposta de
elaboração, planejamento e aplicação da SEI no contexto
escolar. A associação da sala virtual a SEI favoreceu
também a mudança na prática pedagógica desse professor e
introduziu inovações em suas aulas.

Palavras-chave:

Formação Continuada, Sequência de Ensino Investigativa,
Moodle, Ensino de Ciências.

Abstract:

This article presents one of the stages of the research
training that sought to verify the possibilities and limits of a
proposal for continuing education that used the assumptions
of the investigative teaching for the development of science
content associated with the use of virtual environments. The
work took place between February and November 2015 with
science teachers of the Rede Municipal de Ensino (REME) de
Campo Grande, state of Mato Grosso do Sul, Brazil. We
adopted a qualitative approach methodology based on the
assumptions of research-education that provided the
realization of reflective education activities on and in the
pedagogical practice of teachers. Throughout this research,
teachers explored this environment in order to create a
virtual room and drew up an investigative teaching sequence,
according to a constructivist approach, which was applied in
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their respective classes in the elementary school (6th to 9th
grades) of the REME. This work deals with a clipping of this
research-education and aims to present an analysis of the
stages of planning and preparation of a didactic teaching
sequence with the theme Astronomy proposal by one of those
teachers. The results suggest that continuing education helps
to give more autonomy to the science teacher to create a
virtual room associated with the preparation of proposal,
planning and implementation of the SEI in the school context.
The association of the virtual room and SEI also favored the
change in teaching pedagogical practice this teacher and
introduced innovations in her classes.
Keywords:

Continuing Education, Investigative
Moodle, Science Teaching.

Teaching

Sequence,

1. INTRODUÇÃO
A sociedade em que estamos inseridos tem como característica a presença das
tecnologias em diferentes espaços e segmentos, seja na nossa vida pessoal ou
profissional. Os avanços tecnológicos, em especial, da internet, têm influenciado as
formas da apropriação e disseminação das informações e conhecimentos.
Castell (1999) argumenta:
[...] as tecnologias assumem um papel de destaque em todos os segmentos
sociais, permitindo o entendimento da nova estrutura social – sociedade em rede
– e consequentemente, de uma nova economia, na qual a tecnologia da
informação é considerada uma ferramenta indispensável na manipulação da
informação e construção do conhecimento pelos indivíduos, pois “a geração,
processamento e transmissão de informação torna-se a principal fonte de
produtividade e poder”. (p.21).

Nessa perspectiva, as escolas integrantes dessa sociedade têm o desafio de
incorporar em seu ambiente educacional as tecnologias que poderão proporcionar o
acesso às informações e à construção do conhecimento no espaço escolar.Com esse
desafio, as escolas precisariam fortalecer a participação dos professores na formação
continuada, haja vista que, com o exercício da prática docente, pressupõe-se uma
nova reconstrução dos saberes e o desenvolvimento profissional do professor.
Para Nóvoa (1997) a formação discute
“ [...] a mudança dos professores e das escolas, o que não é possível sem
um investimento positivo das experiências inovadoras que já estão no
terreno. Caso contrário, desencadeiam-se fenômenos de resistência pessoal
e institucional, e provoca-se a passividade de muitos actores educativos.” (p.
30-31).

Destacamos, nessa reflexão, que tanto os professores quanto as escolas
precisam construir novos conhecimentos e novas práticas que venham a superar
certas resistências dos educadores frente às inovações tecnológicas.
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A inserção de práticas inovadoras na utilização de tecnologias na escola como
computadores, internet e outros, deve acompanhar uma reflexão acerca da
necessidade de mudança na concepção de ensino e aprendizagem. Não basta que a
escola tenha os recursos tecnológicos, é necessário que os professores se apropriem
dessas tecnologias e das propostas pedagógicas que possibilitem mudanças.
Nesse contexto, Prado e Valente (2003) mencionam, “o domínio das técnicas
acontece por necessidades e exigências do pedagógico e as novas possibilidades
técnicas criam novas aberturas para o pedagógico, constituindo uma verdadeira
espiral ascendente na sua complexidade técnica e pedagógica”. (p. 22).
Assim, exige-se maior qualificação profissional do professor que, além do domínio
dos conteúdos que ensinam, necessitam incorporar essas tecnologias na sua prática
docente. Portanto, é fundamental oferecer formações (inicial e continuada) aos
docentes, com propostas inovadoras para o uso de tecnologias aliado a momentos de
reflexão sobre a prática pedagógica para contribuir com o processo de mudança do
sistema de ensino na atual sociedade em rede.
Nesse sentido, buscamos investigar as possibilidades e limites de uma proposta
que buscou promover novas abordagens para o ensino e a aprendizagem por meio da
Sequência de Ensino Investigativa-SEI (Carvalho, 2011, 2013), articulando os
conteúdos de Ciências aos recursos de um ambiente virtual de aprendizagem – o
Moodle (1). As SEI foram planejadas e elaboradas durante a formação continuada de
professores de Ciências do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de
Ensino-REME de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul-MS.
Adotamos uma metodologia de abordagem qualitativa baseada nos pressupostos
da pesquisa-formação que propiciou a realização de atividades de formação reflexiva
sobre a prática pedagógica dos professores.
Ao longo dessa pesquisa, os professores criaram uma sala virtual e elaboraram
uma SEI, segundo uma abordagem construtivista, mas foi aplicada somente por um
professor em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental.

2. SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA: ASTRONOMIA E SOMBRAS
A proposta de sequência de ensino investigativa propõe uma abordagem em que
o aluno busque a solução de um problema com base em conhecimentos anteriores –
suas hipóteses – para construir novos conhecimentos, a partir de suas ideias
compartilhadas e discutidas com os colegas e o professor, passando do conhecimento
espontâneo ao científico.
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Carvalho (2013) apresenta alguns pontos relevantes para a construção de
conhecimentos pelo indivíduo que devem ser considerados no planejamento da SEI:
1. A relevância de um problema para um início da construção do conhecimento.
2. A passagem da ação manipulativa para a ação intelectual.
3. A importância da tomada de consciência dos próprios atos para a construção
do conhecimento.
4. As diferentes etapas das explicações científicas. (p. 255 a 256).
As SEI partem da proposição de um problema aos alunos- que deve fazer parte
da realidade e do interesse deles e que os incentive a trabalhar em grupo, de forma
colaborativa – na busca de diferentes estratégias para solucioná-lo. O problema pode
ser proposto por meio de uma atividade experimental ou não experimental, que leve o
aluno a investigar as possíveis soluções. Durante a formação dos professores de
Ciências, as duas abordagens foram usadas nas discussões sobre as SEI.
Segundo Azevedo (2004):
Para que uma atividade possa ser considerada uma atividade de investigação, a
ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de manipulação ou observação,
ele deve também conter características de um trabalho científico: o aluno deve refletir,
discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho as características de uma
investigação científica. (p. 21)
As características de uma atividade investigativa fazem com que os alunos
desenvolvam, também, a argumentação, o trabalho em grupo, o respeito pela
diversidade de opiniões que os colegas podem ter e a reflexão sobre os
conhecimentos já adquiridos e sobre o novo conhecimento em construção.
Trazer um problema para que o aluno possa resolvê-lo, coletivamente ou
individualmente, por meio de uma sequência investigativa no ensino de Ciências
implica em maior participação dos alunos de forma colaborativa, como também
contribui para o desenvolvimento de outras habilidades que uma atividade tradicional
não permitiria.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada nessa investigação é a qualitativa, baseada nos
pressupostos da pesquisa-formação com uma abordagem construtivista. Sobre o
processo metodológico da pesquisa-formação, Alvarado Prada (2005) afirma:
“ [...] o processo metodológico de pesquisa-formação é o estudo das questões do
cotidiano, e implica questionar todo tipo de conhecimento, confrontar os da vida
cotidiana de cada pessoa e os do coletivo com os sistematizados
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universalmente, levando em conta as mais variadas tendências epistemológicas,
ideológicas e culturais”. (p. 19)

Essa pesquisa-formação foi desenvolvida com o objetivo de analisar as
possibilidades e os limites de uma proposta de formação continuada em que
buscamos articular o desenvolvimento de conteúdos de Ciências associado às
interfaces do Moodle, a fim de propiciar mudanças na prática docente. Este artigo é
um recorte dessa pesquisa-formação e apresenta uma análise das etapas do
planejamento e da elaboração de uma sequência didática com o tema Astronomia,
proposta pela professora P7, participante da formação assim nomeada para manter o
sigilo de sua identidade. Participaram inicialmente da pesquisa nove (9) professores
de Ciências e um (1) Coordenador Pedagógico. Mas um fato constituiu- se em um
obstáculo à aplicação das SEI dos demais integrantes, foi a greve dos educadores da
Rede Municipal de Campo Grande/MS. A greve é um direito dos trabalhados
brasileiros regulamentados por lei. Essa greve iniciou em 25 de maio, durou 77 dias, e
a sua finalização ocorreu em 27 de agosto de 2015, por esse motivo, o universo de
sujeitos participantes da pesquisa que concluiu a pesquisa-formação se restringiu
apenas a P7.
A formação foi realizada no sentido da reflexão e da mudança da prática
pedagógica no ensino de Ciências com o uso do Moodle, por meio da organização de
salas virtuais e, também, da análise de uma das SEI elaborada no espaço coletivo do
Moodle.
Foram feitas seis seções de formação presencial visando a apropriação dessas
interfaces

e

também

a

organização

dos

conteúdos

de

Ciências

para

o

desenvolvimento da SEI. Esses momentos foram intercalados com atendimentos a
distância via ambiente Moodle. Em atividades a distância, os professores planejaram e
elaboraram as salas virtuais para possibilitar as interações (síncrona e assíncrona)
entre eles e seus alunos.
No entanto, para este artigo, foi selecionada para discussão a SEI desenvolvida
por P7 intitulada “Resolvendo um problema de Astronomia”, dada a relevância do tema
e das atividades propostas.
Para a avaliação da formação utilizamos as informações das entrevistas e do
questionário individual registrado no Google drive, as quais foram analisadas por meio
da análise de discurso após a identificação das unidades de análises. Segundo
Moraes & Galiazzi (2013), “Mas que propriamente divisões ou recortes, as unidades
de análises podem ser entendidas como elementos destacados dos textos, aspectos
importantes destes que o pesquisador entende mereçam ser salientados, tendo em
vista sua pertinência em relação aos fenômenos investigados”. (p. 115).
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4. PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DA SEI
O planejamento da SEI foi elaborado ao longo de seis (6) semanas com dois (2)
encontros presenciais durante o primeiro semestre de 2015.
No encontro presencial do dia 1º de abril de 2015, foi solicitado que P7 elaborasse
a sua primeira versão de sua SEI com um conteúdo do 2º bimestre previamente
escolhido e voltado aos anos finais do Ensino Fundamental (alunos de 11 a 14 anos).
No prazo de quinze (15) dias ela encaminhou a primeira versão do planejamento
para uma primeira verificação, ou seja, para que fosse avaliado se as etapas e as
atividades da SEI estavam de acordo com a metodologia proposta.
A pesquisadora-formadora realizou as devolutivas, via ambiente virtual, com
observações e sugestões no planejamento de P7, a fim de fazer algumas adequações
de acordo com os objetivos de uso da SEI associado ao uso do Moodle.
No dia 13 de maio, foi realizado um encontro presencial para que os participantes
apresentassem o planejamento de suas respectivas SEI com a finalidade de socializar
a proposta e colaborarem entre si. Apenas três professores compareceram.
Nesse sentido Ibiapina (2007), afirma que:
“ [...] quando o pesquisador solicita a colaboração dos docentes para investigar
certo objeto de pesquisa, investigando e fazendo avançar a formação docente,
esse é um dos desafios colaborativos, responder as necessidades de docentes e
os interesses de produção de conhecimentos.” (p. 114 - 115).

Após esse encontro, o desenvolvimento e a aplicação da SEI foram previstos para
serem realizados individualmente e com acompanhamento das pesquisadorasformadoras na escola. Foi a partir desse momento que sentimos os efeitos da greve,
porque a maioria dos professores não tinha como dar continuidade à formação porque
dependiam das condições e funcionamento das escolas.
Embora, com muitas dificuldades, a professora P7, como era coordenadora de
laboratório, ela conseguiu dar continuidade às atividades de planejamento e execução
de sua proposta. O tema de sua SEI foi Astronomia e apresentou sete (7) itens: 1Identificação (escola, turma, carga horária da aula, disciplina); 2-Conteúdo; 3-Objetivos
de aprendizagem; 4-Metodologia de ensino; 5-Recursos didáticos; 6-Avaliação e 7Bibliografia. E a Metodologia apresentou as seguintes etapas da SEI: 1- distribuição do
material (proposição do problema); 2-resolução do problema; 3-sistematização do
conhecimento e 4-sistematização individual do conhecimento.
A SEI planejada e executada por P7 foi adaptada de outra proposta cujo título é:
“Conhecimentos de Astronomia presentes na estrutura dos argumentos de estudantes
revelados a partir do trabalho com História Problematizadora”. (Gomide, 2012).
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A aplicação da SEI planejada por P7, para ser desenvolvida com o apoio do
ambiente virtual Moodle, ocorreu em uma escola municipal da periferia de Campo
Grande (MS), com a participação de seis (6) alunos do 6º ano, no período matutino,
que apresentavam dificuldades na aprendizagem.
A aula teve início na Sala de Informática e a professora orientou os alunos a
acessarem a sala virtual do ambiente Moodle para inserir suas fotos, criar seus
respectivos perfis e trocar mensagens entre si.
Os alunos iniciaram a primeira etapa da SEI (1- Etapa de proposição do
problema pelo professor), que foi a realização da leitura de uma história intitulada
“Uma

viagem

luminosa

às

sombras”

que

apresentava

uma

situação

problematizadora, que era a seguinte: “Como pode o mesmo Sol, na mesma data, no
meio-dia de cada cidade, fazer com que em um lugar tenha uma grande sombra,
como foi visto em Macapá, em Salvador ter uma sombra não muito grande e, em São
Paulo, não ter sombra nenhuma? Será que vimos errado? Dos autores Longhini e
Fernandes (2012), disponibilizada na biblioteca da sala virtual, com acesso em 10
julho de 2015.
Após a leitura, os alunos iniciaram a etapa de resolução do problema e acessaram
na ferramenta “Tarefa” da sala virtual a atividade denominada “Levantamento das
hipóteses” e descreveram, usando o Writer (aplicativo do software BrOffice), suas
percepções sobre a história e sua problemática. O objetivo dessa etapa é levar os
alunos a buscarem a (s) resposta (s) ao problema e avaliarem as hipóteses
levantadas. Para Localtelli e Carvalho (2007), citado em Carvalho (2013) “É nessa
etapa que aparecem raciocínios científicos como ‘se/‘então’, relacionando duas
variáveis e a eliminação de variáveis que foram levantadas como hipótese, mas que a
realidade mostrou que não interferem no problema”. (p. 5).
Posteriormente, os alunos foram deslocados para o Laboratório de Ciências e
divididos em dois grupos, distribuídos em duas mesas, onde receberam material para
manipulação. (2- Etapa de distribuição do material).
Os materiais utilizados no Laboratório de Ciências foram os seguintes: placa com
o mapa impresso do Brasil, destacando as capitais mencionadas na história; três
pregos; e uma lâmpada presa a um bocal, utilizada como fonte de luz para simbolizar
o Sol.
Com a manipulação desses materiais, os alunos puderam localizar as cidades e,
com pregos, marcá-las no mapa, e, por meio da luz da lâmpada, puderam observar
as sombras produzidas pelos pregos e chegaram à resolução do problema.
Nas Figuras (1 e 2), observamos os alunos manipulando os materiais no
Laboratório de Ciências:
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Figura 1: Atividades no Laboratório de Ciências

Figura 2: Atividades no Laboratório de Ciências

Após o experimento, os alunos retornaram à Sala de Informática para
complementar a atividade do laboratório. A professora demonstrou, com um protótipo
de um geódromo (Figura 3), os movimentos da Terra em torno do Sol.

Figura 3: Geódromo
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Depois, os alunos acessaram a sala virtual e, com a mediação da professora,
fizeram a leitura das orientações de utilização dos simuladores e visualizaram a
simulação sobre os movimentos do Sol no site do Grupo de Astronomia Sputnik
(disponível em: http://goo.gl/dFsGUZ, acesso em: 13 maios 2015). Também foi usado
um simulador do movimento da Terra com a incidência dos raios solares, da
Universidade de Nebraska Lincoln (disponível em: http://bit.ly/1oR6AoZ, acesso em:
13 maios 2015). Por último, os alunos visualizaram uma animação dos movimentos de
rotação e translação no Portal SAE digital (disponível em: http://goo.gl/S6vPk, acesso
em: 13 maios 2015).
Na etapa seguinte, foi realizada a socialização (3- Etapa de sistematização do
conhecimento). Assim, os grupos foram desfeitos e os alunos foram organizados para
um debate entre eles e a professora P7. Após o debate, P7 fez um fechamento sobre
o tema, orientando os alunos sobre seus possíveis erros.
De acordo com Carvalho (2013):
“É nesta etapa da aula que o professor precisa, agora ele, tomar consciência da
importância do erro na construção de novos conhecimentos. Essa também é
uma condição piagetiana. É muito difícil um aluno acertar de primeira, é preciso
dar tempo para ele pensar refazer a pergunta, deixá-lo errar, refletir sobre seu
erro e depois tentar um acerto. O erro, quando trabalhado e superado pelo
próprio aluno, ensina mais do que muitas aulas expositivas quando um aluno
segue o raciocínio do professor e não o seu próprio” (p.2).

Após a socialização, os alunos acessaram o Moodle e fizeram duas (2) tarefas no
Diário de Bordo: discussão e descrição do como e por que resolveram o problema; e
por fim foi solicitado o registro individual descrevendo todo o processo (4- Etapa de
sistematização individual do conhecimento) desde a leitura, as hipóteses levantadas, a
atividade experimental, a observação da atividade de simulação, a conclusão da
discussão em grupo e finalizando com o resultado que chegaram para a resolução do
problema.
Na análise do planejamento e elaboração da Sala virtual observamos que cada
Etapa da SEI estava presente na sala virtual e que foram executadas pelos alunos,
atendendo os objetivos expostos no planejamento do professor.

5. ANÁLISE DA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA
Em conformidade com os objetivos da pesquisa levantamos dados referentes à
entrevista e questionário de acordo com o referencial adotado e especificado na
metodologia.
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Analisando a SEI dessa professora, a partir de seu planejamento, percebemos
que ela atendeu aos objetivos estabelecidos no plano e introduziu uma significativa
mudança em sua prática pedagógica, pois, antes da formação, suas aulas eram
tradicionais, de acordo com seu relato na entrevista realizada no início da formação,
quando disse que seu maior desafio era “mudar a metodologia tradicional”.
Na entrevista, P7 afirmou que uma das possibilidades que verificou durante a
formação foi a utilização do ambiente virtual Moodle, como uma ferramenta nova, que
pode oferecer uma aula mais motivadora e interessante aos alunos. (P7).
Para Prado e Valente, (2003) após uma formação é necessário: “integrar
diferentes ferramentas computacionais e os conteúdos disciplinares, [...] recriar
dinâmicas que permitam lidar, ao mesmo tempo, com as inovações oferecidas pela
tecnologia, suas intenções educacionais e os compromissos do sistema de ensino”. (p.
22).
Em relação ao uso da SEI, P7 disse que possibilita a inovação da prática
pedagógica e um maior interesse dos alunos, consequentemente, estão mais
participativos durante as aulas em virtude dos questionamentos, desafios e
manipulação do material e também pela mediação do professor. (P7)
No depoimento apresentado, evidenciamos a potencialidade da proposta de uso
da SEI associado ao ambiente Moodle manifestada por P7 ao alegar:
“Na SEI você consegue perceber a construção do conhecimento, você vai
instigando o aluno e ele vai tentando responder [...]. Eles ficaram mais
interessados, ainda mais utilizando o computador, todos os alunos participaram
da SEI, teve motivação até o final da aula, porque cada hora era uma coisa,
então não ficou monótono, eles ficaram mais empolgados.” (P7)

A professora P7 aponta a construção do conhecimento pelo aluno e o uso do
computador para acesso ao ambiente virtual como fatores determinantes para
despertar o interesse e a motivação dos alunos.
No segundo momento analisamos as limitações da formação em relação ao uso
do Moodle com base no depoimento de P7 em que ela afirma: Não teve limitações. A
única coisa ruim é você precisar do técnico para inserir aluno na sala. Isso poderia ser
feito pelo professor, você ficaria com mais autonomia, sem dúvida eu já iria utilizá-la
novamente. (P7)
Depois perguntamos sobre os limites apresentados na formação em relação às
Sequências do Ensino Investigativas, e P7 expõe: [...] a limitação seria em como
escolher um conteúdo que seja possível de executar uma SEI. Tenho essa dificuldade,
pois eu gostaria muito de ter trabalhado um conteúdo de Ciências, porém como não
achei na internet, busquei então um conteúdo que já estivesse pronto na internet.
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Neste caso P7 encontrou na internet uma história Problematizadora e a utilizou
fazendo adequações para elaborar a sua SEI sobre Astronomia adaptando-a ao uso
do Moodle. Esse fato refletiu uma dificuldade que P7 manifestou, em relação ao
planejamento de uma SEI, para elaborar um problema no ensino de Ciências.
E, ao final da entrevista, questionamos a professora se ao usar o ambiente virtual
Moodle, ela observou alteração em sua prática pedagógica. Ela discorreu sobre a
mudança ocorrida durante a aplicação da SEI, mudança usando o Moodle, “o que foi
o diferencial foi à simulação, é a possibilidade de o aluno mexer na simulação, dele
participar, ele não ficar só de expectador”. (P7).
Entretanto, ela não acredita que a mudança na prática pedagógica acontece
somente com o uso de tecnologias, de acordo com seu relato, “Essa mudança na
prática tem bastante haver com a SEI, [...] o Moodle sozinho não muda minha prática
eu tenho que mudar a metodologia”. (P7).
Ela ainda argumentou sobre o compromisso da pessoa com a mudança: [...] eu
acho que depende mais é a pessoa querer mudar a prática, agora sem dúvida ela foi
uma excelente ferramenta (Moodle), porque parece que esse adolescente já nasceu
num mundo virtual e essas coisas que estão ligadas a computador [...]. (P7)
Outra mudança apontada por P7 é que a formação proporcionou a ação do
aluno: [...] perceber na hora a construção do conhecimento do seu aluno, bem mais
fidedigno que uma avaliação escrita. A avaliação escrita é o seu aluno com a prova,
já a SEI ele vai construindo através dos seus conhecimentos prévios e com a ajuda
dos colegas.
Essa possibilidade de perceber a construção do conhecimento pelo aluno foi
vivenciada na exploração dos conhecimentos prévios, no levantamento das
hipóteses, durante a aplicação da SEI, fato que não fazia parte do trabalho docente
de P7.
Nesse contexto, P7 relatou: na formação proposta, a minha expectativa estava
relacionada ao uso do ambiente virtual, mas o que de fato teve maior impacto sobre a
minha prática foi o contato com a metodologia do ensino investigativo.
Também ressaltou que a outra mudança na sua prática foi a partir da formação,
quando ela passou a se controlar [...] tenho que me segurar o tempo todo para não
dar as respostas rapidamente para os alunos mesmo em outras metodologias. Estou
tentando mudar aos poucos. (P7)
A formação continuada vivenciada por P7, portanto, se apresentou como uma
possibilidade para a reconstrução de sua prática pedagógica, em conformidade com
as ideias de Almeida (2002): “Assim a formação do educador tem como eixo
norteador a prática pedagógica e o seu contexto. Ao tempo que participa da formação
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como aprendiz ele analisa as vivências da formação, apropria-se delas e reelaboraas para a sua própria prática”. (p. 72)
Assim, verificamos por meio do acompanhamento da pesquisa-formação
desenvolvida com a colaboração da professora P7 os limites e as potencialidades do
uso do ambiente virtual como espaço para o desenvolvimento de SEI, no ensino de
Ciências, ao observarmos, ao longo do processo de planejamento e execução de sua
SEI, os momentos em que ela analisa sua práxis e suas experiências para uma
possível mudança e reconstrução do seu trabalho docente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como conclusão, observamos que a formação continuada contribuiu para dar
mais autonomia à professora de Ciências para utilização do Moodle ao criar uma sala
virtual associada à proposta de elaboração, planejamento e aplicação da SEI no
contexto escolar.
Constatamos que P7, mesmo com algumas dificuldades na sala virtual e na
elaboração da Sequência de Ensino Investigativa, conseguiu superar seus limites e
produzir mudanças em suas aulas.
Concluímos que a formação continuada para utilização do Moodle com intuito de
criar uma sala virtual de Ciências associada à proposta da metodologia da SEI
contribuiu para alterações na prática pedagógica do professor investigado.
Evidenciamos como mudança na prática pedagógica a busca do educador em
utilizar em sua SEI um problema e não dar respostas aos alunos, propondo novas
perguntas como forma de motivar e introduzir a busca da resposta pelos educandos.
Outra mudança revelada por P7, em seu relato, foi a possibilidade de perceber a
construção do conhecimento pelos alunos durante a aplicação das etapas da SEI.
É importante ressaltar que o uso do Moodle, na perspectiva de P7, pode auxiliar
a prática pedagógica, mas é necessário ser aliada a uma metodologia como a SEI, e
com base na articulação de ambos para obter essa mudança. Ela destaca, ainda, a
importância de o professor estar predisposto a se apropriar dessa tecnologia e de
investir em estudos sobre a sequência investigativa para poder intervir no processo
de ensino e de aprendizagem.
De acordo com os depoimentos de P7, concluímos que a formação não
apresentou limites, que o único fator adverso relatado por ela foi não poder cadastrar
os alunos no Moodle, o que poderia dar mais autonomia aos professores no uso do
ambiente. Ela, entretanto, apontou, em sua reflexão, que sua dificuldade em relação
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à proposição da Sequência do Ensino Investigativa é a escolha de um conteúdo de
Ciências, o que a fez buscar na internet por propostas de conteúdos prontas.
Quanto às possibilidades proporcionadas pela formação, P7 afirmou que
verificou na utilização do ambiente virtual Moodle, que os alunos mostravam maior
interesse pelo uso dos simuladores deixando de serem meros expectadores.
Em relação ao uso da SEI, P7 evidenciou a possibilidade de inovar suas aulas e
que a partir dessa metodologia os alunos participaram mais efetivamente em virtude
dos questionamentos, desafios, manipulação do material e também pela mediação do
professor.
Concluímos que a formação continuada foi o diferencial que oportunizou ao
mesmo tempo a articulação da tecnologia (Moodle) com a metodologia (SEI)
proporcionando a P7 uma reflexão de sua prática pedagógica e por consequência
vivenciar a construção do conhecimento de seus alunos.
É importante ressaltar que apesar da mudança na prática pedagógica com o uso
do Moodle e da aplicação da SEI, são necessárias atitudes decisivas a favor das
formações continuadas permanentes que atendam as necessidades dos professores
no contexto escolar.
Agradecemos à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e
Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul – FUNDECT, pelo auxílio concedido
para participar do

ticEDUCA 2016, IV Congresso Internacional TIC e Educação

do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

Notas: Dougiamas (2009). Moodle - Modular Object Oriented Distance Learnin:
Sistema de Fonte Aberto de Gerenciamento de Curso desenhado para ser compatível,
flexível, e fácil de ser modificado. Foi escrito usando-se a linguagem popular e
poderosa do PHP, que faz funcionar qualquer plataforma de computador com um
mínimo de esforço, permitindo que professores montem seus próprios servidores
usando suas máquinas desktop.
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Resumo:

Os dispositivos móveis estão presentes em grande parte das escolas.
Seja pela inserção do objeto tecnológico por meio das instituições
educacionais ou levados pelos educandos. Nesse contexto é
necessário avaliar as possibilidades pedagógicas que essa ferramenta
pode agregar aos processos de aprendizagem. O escopo deste artigo é
apresentar uma prática pedagógica que foi desenvolvida nas aulas de
geografia. O objetivo da atividade foi o desenvolvimento de um
aplicativo móvel de forma colaborativa. Todas as fases da proposta
foram executadas através de uma comunidade de prática, mediada
pelas novas tecnologias digitais em rede. Nessa experiência os
integrantes da comunidade buscaram com muito empenho e
dedicação, construir os conceitos geográficos. Sempre visando o fazer
coletivo, colaborativo e a interação entre os participantes, pois esta
contribuiu para um aprendizado efetivo. Desta forma o aluno tornou-se
o autor de seus significados, não apenas um mero receptor.

Palavras-chave:

Ensino de Geografia, Comunidades de Práticas, Aprendizagem
Móvel, Educação básica.

Abstract:

Mobile devices are present in most schools. Be the insertion of
technological object through educational institutions or taken by
students. In this context it is necessary to evaluate the pedagogical
possibilities that this tool can add to the learning process. The scope of
this paper is to present a pedagogical practice that has been developed
in geography lessons. The purpose of the activity was the development
of a mobile application collaboratively. All of the proposal was
implemented through a community of practice, mediated by the new
digital technologies in network. In this experiment the community
members sought with great commitment and dedication, building
geographic concepts. Always aimed at making collective, collaborative
and interaction between participants, as this contributed to effective
learning. In this way the student has become the author of their
meanings, not just a mere receiver.

Keywords:

Geography teaching, Practices communities, Mobile Learning, Basic
education.
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1. INTRODUÇÃO
A ampliação e facilidade do uso e acesso as Tecnologia Digitais de
Comunicação e Informação (TDIC) vêm modificando muitos afazeres da
sociedade, principalmente entre os mais jovens, que apresentam muito interesse e
facilidade para com as novas tecnologias. Com o aumento significativo do acesso
aos dispositivos móveis como (tablets, smartphones, entre outros), conforme o
IBGE (2011), o percentual de pessoas no Brasil com telefone móvel na faixa etária
de 10 a 14 anos passou de 19% em 2005, para 41% em 2014.
O resultado disso é que, em sala de aula, os dispositivos se tornam uma
distração. De acordo com o estudo do Observatório dos Recursos Educativos –
ORE (2014) “ (...) a integração harmoniosa dos recursos digitais no contexto letivo
para que eventuais precipitações sustentadas no fascínio acrítico pela novidade
não redundem finalmente no comprometimento da qualidade dos processos de
ensino”.
Portanto, favorecer o ensino por meio do M-learning, torna as aulas mais
atrativas e instigantes aos alunos, já que as crianças e jovens são usuários
assíduos das tecnologias móveis. Sendo assim, utilizar aplicativos móveis
desenvolvidos

pelos

próprios

educandos

amplia

as

possibilidades

da

compreensão dos conceitos geográficos, sendo os educandos os atores principais
do processo de ensino aprendizagem.
O presente artigo tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas
com a turma do 9º ano do ensino no fundamental II, da Escola de Educação
Básica Bernardino Sena Campos, pertencente a rede estadual de ensino e
localizada no Município de Araranguá, Santa Catarina/Brasil, na disciplina de
geografia. Estas atividades partiram da realidade das atuais teorias de
aprendizagens, que indicam a importância do fazer, colaborar, da autoria,
interatividade, a construção coletiva, entre outros, que emergem da necessidade
de processos aprendizagem significativa e contextualizada, situados em contextos
específicos, podendo ser definidos com episódios de aprendizagem situada.
A organização do artigo está definida em tópicos sequenciais da pesquisa. No
Tópico 2 apresenta o contexto do ensino de geografia na educação básica. Os
tópicos 3 e 4 definem as teorias básicas de comunidades de prática e
aprendizagem móvel para então, basear o Tópico 5, referente à prática realizada e
metodologia tomada no processo de desenvolvimento. Por fim, o Tópico 6 discute
e analisa os resultados percebidos a partir da interação e discussão dos
estudantes participantes.
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2. O ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
O ensinar e aprender são tarefas diárias de qualquer educador, necessita ser
resinificado, ser algo prazeroso e instigante para o educando, que este tenha
vontade de participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem, pois
hoje os discentes não desejam mais entrar em uma sala de aula, apenas, para
receber informações, de forma passiva, como meros espectadores. De acordo
com Puntel, (2007, p.89 apud REGO, 2007) para o aluno desejar, é necessário
que as coisas que falamos e que trabalhamos em sala tenham sentido e
significado para eles.
Assim, como em todas as disciplinas curriculares da educação básica, o
ensino da geografia também, enfrenta esta dura realidade, a qual os alunos
perderam o interesse em aprender, pois percebem esse ato como maçante e
tedioso. As novas gerações apresentam um grande domínio e interesse pelas
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), por estarem muito
presentes em seu cotidiano. Computadores, smartphones, redes sociais, games,
entre outros, possibilitam um acesso muito mais rápido às informações. Neste
contexto, a escola acaba não sendo mais a única fonte de conhecimento, pois
agora tudo ficou a “um clique”. Segundo Castrogiovane (2007, p.45 apud REGO et
a,2007), o educador, inserido nessa realidade, tem a função de despertar e manter
a curiosidade dos alunos, essa deve ser sempre a primeira tarefa da escola e um
desafio constante para os professores.
As atividades apresentadas no artigo partiram da perspectiva de tornar as
aulas mais provocativas. Nas quais os educandos participariam ao ponto de se
tornarem os sujeitos principais do processo cognitivo. Durante o ensino
fundamental II, na disciplina de geografia, alguns conceitos devem ser trabalhados
em conformidade com os PCNs – (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
1998):
• “Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro,
bem

como

aspectos

socioculturais

de

outros

povos

e

nações,

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças
culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras
características individuais e sociais;
• Utilizar as diferentes linguagens (verbal, musical, matemática, gráfica,
plástica e corporal) como meio para produzir, expressar e comunicar suas
ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos
e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;
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• Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para
adquirir e construir conhecimentos;
• Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los,
utilizando, para isso, o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando
sua adequação”.
Portanto, a compreensão do cenário global, é fundamental para que o
estudante interprete o espaço geográfico, ciente dos problemas sociais e para que
se sinta incluído como cidadão na era do conhecimento, para Gadotti (2000) “ [...]
pode-se dizer que se vive mesmo na era do conhecimento, na sociedade do
conhecimento, sobretudo em consequência da informatização e do processo de
globalização das telecomunicações a ela associado”. Assim, o ensino de geografia
mostra a sua importância para o desenvolvimento social e crítico do estudante, e
ainda ampliado pela tecnologia e construído a partir da discussão entre os
estudantes. Na construção deste conhecimento, o papel do professor passa a ser
um mediador da aprendizagem.
3. COMUNIDADES DE PRÁTICAS

O conceito de Comunidades de Prática – COP - surgiu juntamente com a
teoria de aprendizagem situada, definidas por Lave e Wenger (1991). Esta teoria
afirma que a aprendizagem é algo inerente ao ser humano, que não existe
possibilidade da ocorrência deste processo de forma isolada. Que o aprender é
algo socialmente construído, através das relações dos indivíduos. Para Lave e
Wenger (1991), “a aprendizagem envolve a pessoa por inteiro, de modo que
atividades, tarefas, funções e entendimento não existem isoladamente”.
Uma das formas para que aprendizagem ocorra na perspectiva da teoria de
aprendizagem situada reside nas comunidades de prática. De acordo com Wegner
(2011), o termo comunidades de práticas é de certa forma novo, porém há muito
tempo que o seu conceito está presente na história humana.
Ainda conforme o mesmo autor, "Comunidades de prática são grupos de
pessoas que compartilham uma preocupação ou uma paixão por algo que eles
fazem e aprendem como fazê-la melhor à medida que eles interagem
regularmente." As comunidades de práticas são formadas por indivíduos que
buscam um mesmo objetivo, que apresentam um interesse em comum, no qual
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depositam seus esforços na procura deste propósito. Sempre de forma
colaborativa e no coletivo, visando construir os conhecimentos através da
interação social, mediado por um domínio compartilhado.
Wegner (2011) aponta que para uma comunidade seja definida como de
prática, é necessário que ela apresente três características principais:
• Domínio: uma comunidade de prática não é apenas um grupo de pessoas,
mas um grupo de indivíduos na busca de um único objetivo. Este coletivo
apresenta uma identidade que compartilha a mesma busca, o mesmo
interesse;
• Comunidade: Na continuidade pela busca de seu interesse num domínio
comum, os indivíduos trocam experiências, envolvem-se em discussões,
atividades conjuntas, sempre um auxiliando o outro. Algo que lhes
proporciona um relacionamento no qual uns aprendem com os outros.
• Ação: os sujeitos envolvidos em uma comunidade de prática atuam nesta
comunidade,

produzem

uma

gama

de

recursos

compartilhados:

experiências, histórias, ferramentas, formas de resolução de problemas.
Esta interação ocorre continuamente.
Em 1991, os autores Lave e Wegner não avaliaram a possibilidade do
desenvolvimento de comunidades de práticas em ambiente virtuais. Porém, com a
evolução das tecnologias digitais, especialmente as ferramentas sociais, e o
acesso a elas por grande parte das pessoas, possibilitou a “upload” das
Comunidades de Prática. Estes foram beneficiados com esta evolução, pois as
Comunidades de Prática em espaços virtuais propiciam aos aprendizes um maior
controle do tempo e interatividade com as mesmas. Ressaltando que os
ambientes virtuais contribuem para o surgimento de uma rede de prática através
do que foi feito, dando maior visibilidade às práticas compartilhadas (BRONFMAN,
2011).
4. APRENDIZAGEM MÓVEL
Uma das fortes tendências nos processos de ensino aprendizagem é a
Aprendizagem Móvel. Muitos estudos revelam a possibilidade e os benefícios de
tal método. Segundo Valentim (2009), a aprendizagem móvel (Mobile Learning ou
m-Learning) pode ser definida como a aprendizagem ampliada e apoiada a partir
do uso dos dispositivos móveis, tendo como principais características, a
portabilidade destes dispositivos, a sua integração com as diferentes mídias, a
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mobilidade e flexibilidade dos sujeitos, que podem estar tanto fisicamente e
geograficamente distantes uns dos outros, quanto em espaços físicos formais de
aprendizagem escolar. Segundo a UNESCO (2013), o uso de tecnologias móveis
possibilita a aprendizagem em qualquer momento, em qualquer lugar e por
qualquer pessoa, pois as tecnologias móveis atualmente podem estar presentes
até mesmo em áreas onde escolas, livros e computadores são escassos.
Conforme o relatório Horizon Report (2013), os maiores atrativos dos
dispositivos móveis é que eles naturalmente estimulam a exploração, de uma
maneira muito fácil e dinâmica, possibilitando um acesso rápido a conteúdos,
conectividade com outras pessoas, entre outros. Desenvolvendo a oportunidade
de agir de acordo com suas curiosidades e aumento dos conhecimentos. De
acordo com o mesmo documento, (p.17) “Os tablets, smartphones e aplicativos
móveis se tornaram poderosos demais, ubíquos demais, e úteis demais para
ignorar”.
Desta forma, pode-se compreender m-learning como um método que deverá
fomentar a educação formal, que as escolas e/ou os educadores devem utilizar-se
deste, não como substitutivo para a educação tradicional, mas sim como grande
aliado nos processos cognitivos, unindo o vasto interesse dos alunos pelos
dispositivos moveis com os conteúdos curriculares.
5. O DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Pela importância do continente Europeu no panorama mundial e em função
dos conceitos previamente estipulados pelo PCNs, conforme citado anteriormente,
esse continente deve ser trabalhado valorizando os aspectos políticos-territoriais e
naturais presentes na produção do espaço geográfico europeu. O escopo da
atividade foi a construção de conceitos a respeito do continente Europeu através
de comunidades de práticas, mediadas pelas tecnologias digitais de informação e
comunicação e sempre enfatizando o fazer colaborativo.

5.1

Metodologia e etapas do trabalho
Essa prática educativa foi desenvolvida com 18 estudantes do 9º ano do

ensino fundamental II, com faixa etária de 14 a 16 anos, na disciplina de
geografia. Os estudantes fazem parte de uma das turmas da Escola X, localizada
na cidade Y. A unidade, como grande parte das instituições de ensino públicos no
Brasil, apresenta grande carência de aparatos tecnológicos e na formação
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docente para o uso das tecnologias digitais em sala de aula. Problemas como
baixa conectividade, a ausência de dispositivos móveis, e um pequeno número de
computadores, foram situações encontradas, pela educadora, na execução do
trabalho.
Na

primeira

etapa

foram

elencados

os

principais

tópicos

a

serem

desvendados pelos educandos, questões relacionadas a hidrografia, relevo,
vegetação, clima e curiosidades foram as escolhidas para serem trabalhadas
inicialmente. Neste momento, a turma foi organizada em pequenos grupos de
trabalho, as atividades foram realizadas pelos mesmos e publicadas numa pasta
compartilhada na nuvem, com esta conduta todos os indivíduos puderam acessar
e editar os textos publicados. Durante um período de quatro semanas os discentes
construíram os textos referentes a cada tópico, pesquisando textos, imagens,
vídeos, mapas, entre outros. Esta primeira etapa teve como ambiente de apoio um
grupo fechado na rede social Facebook, na qual muitas dúvidas, anseios,
incertezas foram trocadas, compartilhadas e, de forma coletiva, sanadas pelos
próprios participantes e pelo docente.
Num segundo momento, foi questionado a todos os participantes qual das
novas TDIC era a mais presente em suas vidas e também, como deveriam
publicar o material produzido. A resposta veio de encontro com a realidade em
que grande parte dos jovens vivem hoje: disposição nos dispositivos móveis, afinal
é a ferramenta que a maioria utiliza. Foi neste momento que o aplicativo web
Fabrica de aplicativos, foi apresentado aos alunos. Esta ferramenta proporciona o
desenvolvimento de um aplicativo, de forma dinâmica, simples, intuitiva e com
algum conhecimento de lógica.
Na terceira etapa da prática foi compartilhado entre os educandos uma pasta
no Google Drive, na qual os alunos postaram, editaram, melhoraram, ou seja,
produziram os conteúdos referente aos tópicos elencados anteriormente. Nesta
mesma pasta, os educandos deveriam selecionar e compartilhar imagens, mapas
e vídeos referentes aos mesmos tópicos. Foi dado aos alunos o período de sete
dias para que os mesmos avaliassem, reelaborassem, colaborassem no trabalho
coletivo. Para uma maior facilidade no acesso, a pasta foi compartilhada através
do aplicativo Qr code. No quarto estágio de desenvolvimento, os alunos, guiados
pelo educador, definiram quais imagens, textos, vídeos, entre outros, a constar no
aplicativo, denominado “Conhecendo a Europa”. No desenvolvimento do mesmo,
dentre a gama de itens disponibilizados pela fábrica de aplicativo, os seguintes
foram selecionados pelo coletivo para serem incluídos no app, de acordo com as
imagens a seguir:
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• Rede social: Esta aba possibilitou o vínculo do perfil “Conhecendo a
Europa”, na qual os discentes divulgam e compartilham novidades a
respeito do app na rede social Facebook;
• Lista de texto: Neste item foram incluídas as produções textuais
construídas ao longo da prática pedagógica, acerca dos tópicos referentes
ao continente europeu, aspectos como hidrografia, relevo, clima, divisões
regionais, curiosidades entre outros;
• Álbum de fotos: Neste tópico foi acrescentado ao aplicativo todas as
imagens relacionadas com os tópicos trabalhados, referentes a Europa.
Estas foram selecionadas previamente no decorrer da atividade;
• Vídeos: Neste foi possível vincular vídeos disponíveis na web e também,
adicionar produções do coletivo;
• Mapa: nesta tag foi inserido links, do google maps, de locais específicos do
continente europeu.

Figura 33. Captura de tela do aplicativo: Tela inicial; Menu; Fotos.

É importante salientar que a conclusão do aplicativo não finda a atividade,
pois com a possibilidade de atualização constate do app, o grupo de alunos pode
dar prosseguimento, aprimorando as produções lá hospedadas. A partir desta
perspectiva, a aprendizagem pode continuar acontecendo indiferente ao tempo e
ou espaço. Outro aspecto significativo é a oportunidade de compartilhamento
através da internet, propiciando assim, o colaborar com outros indivíduos não
pertencentes a esta comunidade que tenham interesse pelo tema.
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Para a avaliação da atividade, os estudantes foram consultados por
formulário, enviado pela rede social após as aplicações. Dos 18 participantes, 15
responderam, deixando os seus feedbacks. O questionário foi disponibilizado em
duas etapas. A primeira procurou definir o perfil tecnológico dos envolvidos, com
questões fechadas. Já a segunda etapa foi formulada com o objetivo de averiguar
as percepções dos educandos, quanto à utilização dos aparatos tecnológicos e às
atividades desenvolvidas, por meio de questões fechadas e abertas. O propósito
do segundo momento era o de avaliar o nível de concordância dos participantes,
por meio da escala Likert, com as seguintes classificações: (1) Discordo
totalmente, (2) Discordo, (3) Não concordo nem discordo, (4) De acordo e (5)
Totalmente de acordo.
6. RESULTADOS
Na etapa inicial, os questionamentos feitos aos educandos foram referentes
ao uso e acesso aos instrumentos tecnológicos e à rede. Dos estudantes
entrevistados 100% afirmaram que sim, possuíam dispositivos móveis (Celular,
computador portátil, entre outros de uso pessoal). Quando questionados sobre o
acesso à internet em seu domicílio, 100% dos entrevistados responderam sim.
Questionados sobre serem usuários assíduos das TDIC, todos os entrevistados
apontaram que eram de acordo ou totalmente de acordo com a afirmação. Esses
resultados vêm ao encontro do fruto da prática pedagógica realizada, a integração
das tecnologias com a sala de aula.

Figura 2: Gráfico referente ao uso dos dispositivos móveis nas atividades pedagógicas.
Fonte: Pesquisa dos autores.
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A incorporação das tecnologias digitais nas atividades providenciou a união de
hábitos prazerosos do cotidiano dos discentes com o processo de ensinar e
aprender.

Pois,

de

acordo

com

a

segunda

etapa

do

questionário,

aproximadamente 80% dos educandos concordaram totalmente, que usar os
dispositivos móveis proporciona prazer, entretenimento, alegrias, entre outros.
A aquisição dos conhecimentos geográficos a respeito do continente europeu,
intermediado pelas tecnologias, resultou num grande afinco dos participantes,
comprovando assim, que a prática pedagógica causou grande motivação para as
aulas de geografia, pois 80% dos educandos envolvidos concordaram ou
concordaram totalmente, que participar na prática pedagógica " Aplicativo móvel Conhecendo a Europa" fez com que o seu empenho aumentasse nas aulas de
geografia. Quando o educador avança em novas metodologias, nas quais o
colaborar, construir em grupo, compartilhar e o uso das tecnologias são requesitos
presentes, o grupo, como um todo, acaba obtendo melhores resultados. Entre os
participantes, 60% concordam que quando o professor utiliza os dispositivos
móveis nas atividades pedagógicas, aprendem melhor, pois uma prática do seu
dia a dia fica mais próxima da sala de aula. De acordo com Prenski (2001), estas
novas características, aproximação e uso contínuo das novas tecnologias, são
fundamentais.
Em questão aberta, disponibilizada no questionário, os estudantes tiveram a
oportunidade de discutir e analisar as atividades realizadas.
Aluno 1: “Desenvolvemos um aplicativo para celular, com o qual buscamos um
melhor aproveitamento das aulas tendo assim, um aprendizado mais divertido.
Como aluno me sinto muito feliz por ter participado desse projeto no qual
desenvolvemos uma ferramenta de aprendizagem que é muito eficaz para nós
que estamos no nono ano e para aqueles que estão estudando algo em relação
a Europa.”

O aluno demostra, através de sua fala, que foi positiva a participação na
prática educativa, que “buscaram um melhor aproveitamento”, ou seja, ocorreu
empenho e dedicação. De acordo com Miranda (2007), a aprendizagem é um
processo re (construtivo), o que significa que os alunos constroem os novos
conhecimentos com base nas estruturas e representações já adquiridas sobre os
fenómenos em estudo e que devem estar cognitiva e afetivamente envolvidos no
processamento da nova informação. Uma aprendizagem efetiva deve exigir
esforço e manter os alunos empenhados na realização das tarefas.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção dos saberes na educação básica, assim como no ensino de
geografia, na maioria das vezes, é centrada no discurso do professor, com o
auxílio do livro didático. Num mundo onde as inovações alcançaram praticamente
todas as esferas da sociedade, precisa-se de novas formas de pensar e fazer a
educação escolar. Existe a necessidade de reinventar as práticas pedagógicas,
para que com isso, a escola não continue sendo sinônimo de algo enfadado e
cansativo.
A atividade apresentada poderá ser um caminho pedagógico, dentre os vários
possíveis no mundo atual. De maneira geral, as produções apresentadas apontam
uma possibilidade de inovar e aproximar as vivências dos educandos com as
aprendizagens escolares. Segundo Prenski (2001), as crianças e os jovens
passam muito mais tempo com os recursos tecnológicos do que na escola. Com a
possibilidade do uso das tecnologias a favor do fazer pedagógico ocorre uma
contribuição para que discentes e docentes passem a falar a mesma língua.
O desenvolvimento do aplicativo “Conhecendo a Europa” foi uma via utilizada
por educandos e educador para que os mesmos se empenhassem de fato na
construção de seus conhecimentos. Uma possível sugestão para ser replicada nas
mais diversas disciplinas e realidades, pois a utilização dos dispositivos móveis no
fazer pedagógico contribui de forma a estimular, cada vez mais, o educando,
tornando as atividades pedagógicas lúdicas e aprazíveis às novas gerações. Com
a mobile learning, os benefícios são evidentes, um exemplo é o fato de que
através dos dispositivos é possível aprender em qualquer tempo e qualquer lugar.
Como citado no relatório Horizon Report (2013), “Dispositivos móveis são portas
para a aprendizagem, colaboração e produtividade contínua”.
A proposta pedagógica exposta aqui contribuiu para uma aprendizagem mais
significativa para os educandos, uma vez que se tornaram os indivíduos centrais
na edificação dos conceitos. Contribuiu também, para um maior estímulo e
motivação aos participantes da comunidade de prática.
A atividade exemplificou a viabilidade da integração de dispositivos móveis e
de aprendizagem colaborativa com a escola. Porém, muito deverá ser feito para
que esta possa ser replicada, pois a falta de estrutura tecnológica e de pessoal
capacitado, tornaram-se limitações no decorrer do processo.
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Resumo:

A emergência da cibercultura e das mídias digitais desafiam a
educação a repensar seus pressupostos e ações, de maneira a
incorporar as novas tecnologias da informação e da comunicação em
suas práticas formadoras. Em tal contexto, os ambientes virtuais de
aprendizagem surgem como ferramentas capazes de proporcionar a
necessária mediação pedagógica para viabilização da modalidade
semipresencial, bem como para apoio às ações presenciais, visando
complementar o tempo e espaço de sala de aula. Os ambientes virtuais
de aprendizagem disponibilizam tecnologias em rede com estratégias
diversificadas de oferta de conteúdos, atividades, comunicação, além
de produções individuais e coletivas. Partindo destas considerações, o
presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou
investigar a percepção dos alunos sobre o processo de implantação de
um ambiente virtual de aprendizagem de uma instituição de educação
superior de Curitiba-Paraná-Brasil, que tem como foco a formação de
profissionais na área da saúde. O referencial teórico trata da reflexão a
respeito do ciberespaço, sua influência na educação superior e
relevância dos ambientes virtuais de aprendizagem nesse cenário. Em
seguida, são apresentados os procedimentos metodológicos (estudo
de caso exploratório de abordagem qualitativa), bem como os
resultados e análise dos mesmos. Nas considerações finais são
expostas diretrizes e estratégias para implantação de ambientes
virtuais de aprendizagem na educação superior na área da saúde e
suas contribuições na construção de uma educação dialógicoproblematizadora de qualidade, o que permite a participação ativa do
educando em práticas de aprendizagem dinâmica, contextualizada e
inovadora.

Palavras-chave:

Ambiente virtual de aprendizagem; educação superior; percepção
discente.

Abstract:

The emergence of cyberspace and digital media challenge education to
rethink their assumptions and actions, so as to incorporate the new
technologies of information and communication in their formative
practices. In this context, virtual learning environments emerge as tools
able to provide the necessary pedagogical mediation for enabling the
blended mode, as well as to support classroom activities so as to
complement the classroom time and environment. The Virtual Learning
Environments provide network technologies with diverse strategies for
content provision, activities, communication, as well as for individual and
collective productions. Based on these considerations, this article
presents the results of a survey that aimed to investigate the perception
of students about the implementation process of a Virtual Learning
Environments of a higher education institution in Curitiba-Paraná-Brazil,
focused on training health professionals. The theoretical framework
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addresses the reflections on the cyberspace, its influences on higher
education and the relevance of Virtual Learning Environments in this
setting. Then the methodological procedures (exploratory case study of
qualitative approach) as well as the results and their analysis are
presented. As final considerations guidelines and strategies that should
be considered for the implementation of Virtual Learning Environments in
the context of higher education in the health is set out, emphasizing their
contribution to build a dialogical-problematization method of education,
enabling the active participation of the student in practices dynamic,
contextualized and innovative learning.
Keywords:

Virtual Learning Environments; Higher Education; Students Perception.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente a cibercultura e as mídias digitais participam irremediavelmente da vida
diária. Estudantes procuram uma educação flexível e conectada, viabilizando
aprendizagens transformadoras. Nesse sentido, instituições de educação superior (IES)
buscam intensificar a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TICs).
Conforme Souza (2009), na contemporaneidade os educadores não podem ignorar
as potencialidades das TICs, sob a pena de implicar em “obsolescência pedagógica”.
Reali e Simião (2007) afirmaram que, ao refletirmos sobre um sistema educacional
ligado à inovação e desenvolvimento, o uso de TICs com suporte web é evidenciado.
Além de inovar a educação, a “tecnologia educacional possibilita a reflexão a respeito da
mecanização excessiva do processo educacional” (Netto, 2005, p. 124).
O fortalecimento de uma nova cultura, incluindo as TICs em situações de
aprendizagem crítica, criativa e colaborativa desequilibra estruturas tradicionais,
incitando a comunidade acadêmica a refletir: Que estratégias a IES pode utilizar para
promover processos virtuais de aprendizagem? Ao iniciar o processo de inclusão de
mídia digitais, quais as necessidade dos agentes internos? Como produzir,
compartilhar, colaborar e cooperar utilizando a Internet na Educação Superior?
Partindo desta problematização, o presente estudo objetiva: Investigar a
percepção discente a respeito do uso de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA)
numa instituição de ensino superior. A pesquisa foi realizada em uma IES filantrópica
localizada no Estado do Paraná-BR, entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015,
em três etapas, utilizando três instrumentos de pesquisa do tipo questionário online.
O texto inicia com uma reflexão a respeito do ciberespaço e dos ambientes
virtuais de aprendizagem, destacando suas influências na educação. Em seguida,
apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da
investigação, bem como os resultados e análise dos mesmos. Nas considerações
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finais são apresentadas algumas diretrizes e estratégias para implantação de AVAs,
enfatizando suas especificidades no que se refere ao ensino na área da saúde.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
O ciberespaço é encarado, por Levy (1999) e Lemos (2008), como um espaço de
comunicação determinado por conjuntos de redes de computadores interconectados.
Seu potencial estaria sobretudo na capacidade de viabilizar contatos e interação social
livre e autônoma, e possibilitar a democratização das mídias, criando novos espaços e
tempos para troca e construção de saberes. Na educação, o ciberespaço amplia o
acesso à informação e construção coletiva de conhecimentos e as TICs modificam a
rotina de professores e alunos. Sobretudo na última década, com a popularização da
internet e a grande proliferação de redes sociais, os ambientes online têm ganhado
força como ferramentas didáticas e estratégicas para disseminação de informação,
interação e produção de saberes cooperativamente.
A evolução da humanidade sempre foi acompanhada pelo desenvolvimento
tecnológico, “desde as civilizações escritas, o surgimento dos telégrafos visuais, criação
da imprensa, propagação do livro e jornais, eletricidade que possibilitou outras
inovações (telefone, rádio, televisão), os satélites, computadores e novas mídias como a
Internet” (Possolli, 2012, p.72). A revolução comunicacional e informacional introduzida
pelas tecnologias digitais influencia variados aspectos do cotidiano, inserindo contextos
virtuais como círculos eletrônicos de relacionamentos, tornando a realidade e cada vez
mais próxima da ideia que Castells (2000) chamou de “aldeia global”. A partir dos
avanços educacionais no contexto do ciberespaço e da ampliação da utilização da
internet criaram-se as condições propícias para o surgimento dos AVAs.
As ferramentas informatizadas trazem ganhos quanto aplicadas num viés de
“trabalho conjunto que contribua na superação de limites próprios das práticas
repetitivas de transmissão unilateral” (Marques & Caetano, 2002, p. 133), ajudando a
superar o instrucionismo mecanicista que imperou nas práticas pedagógicas do século
XX. Os AVAs estão se tornando mais acessíveis fazendo com que educadores se
deparam

com

o

desafio

de

incorporá-los

no

cotidiano

institucional.

AVAs

disponibilizam tecnologias em rede com estratégias diversificadas de disponibilização
de conteúdos, atividades, comunicação e produções individuais e coletivas.
Esses ambientes são softwares disponibilizados online que facilitam a interação
entre a equipe pedagógica e os aprendizes em ações educativas mediadas por
tecnologias digitais, simulando “ambientes presencias de aprendizagem com o uso
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das TICs” (Araújo Junior & Marquesi, 2009, p.358). Nesses ambientes, os recursos da
internet são reunidos, mediante o conceito de convergência de mídias, como
ferramentas pedagógicas facilitadoras do processo de inovação pedagógica. Na última
década cresceu significativamente a quantidade de IES que passaram a adotar AVAs
para mediação pedagógica, para viabilização da modalidade semipresencial e para
apoio às ações presenciais, visando complementar o tempo e espaço de sala de aula.
Ferramentas de presença cognitiva permitem que o AVA seja utilizado para o
desenvolvimento de suporte a atividades de aprendizagem que possibilitam
aprofundamento de conhecimentos (Araujo Junior & Marquesi, 2009). Professores e
alunos enfrentam certas dificuldades no que se refere à implementação de processos
mediados por TICs. As principais dificuldades enfrentadas pelos educandos se referem
à autonomia, colaboração e autoria. Professores e tutores devem “evitar a tendência de
buscar reproduzir as práticas presenciais nos AVAs como que se as atividades fossem
meramente instrucionais” (Possolli, 2012, p.77). É imprescindível aplicar uma
“metodologia própria de EAD com base no perfil do educando que se deseja formar e na
proposta pedagógica. Os profissionais da instituição devem ser capacitados
adequadamente e é preciso lutar contra a descrença quanto às possibilidades
pedagógicas dos AVAs” (Possolli, 2012, p.78). Professores, tutores e alunos devem
estar em constante processo de formação tecnico-pedagógica. É importante notar que a
inclusão de novas ferramentas ou metodologias implica mudanças no relacionamento e
no fazer pedagógico, o que implica superar e transpor resistências.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi realizada numa IES privada de natureza filantrópica, com foco na
formação de profissionais de saúde. O público pesquisado congregou discentes dos
cursos de Enfermagem, Biomedicina, Farmácia e Psicologia. A pesquisa caracteriza
um método do tipo Estudo de Caso, de abordagem mista, especificando ainda, uma
pesquisa explanatória (Severino, 2013). A pesquisa de campo foi realizada em três
etapas, definindo tempos históricos e ações educativas diversas, utilizando-se
instrumentos de pesquisa específicos.

3.1 Primeira Etapa: Projeto Piloto do AVA
Realizada entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014. O questionário era
composto por sete questões (abertas e fechadas) que tinham por objetivo investigar
como foi a experiência de uso do AVA para os alunos, quais suas sugestões e como
vivenciaram a aprendizagem online com relação aos conteúdos e as possibilidades de
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interação e trocas de conhecimentos. Em 2013, a IES fez um programa piloto de
implementação de um AVA que incluiu o desenvolvimento de um curso de extensão em
redação, voltado aos alunos do último ano de diversos cursos e duas disciplinas de
dependências.

3.2 Segunda Etapa: Gestão de processo dos Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCCs) via AVA
Em 2014 iniciou-se um processo de mediação e registro das orientações de TCC, via
AVA, no curso de Biomedicina, com participação de 46 alunos. Em 2015, essa ação
contemplou ainda, o curso de Psicologia (16 alunos) e novamente a Biomedicina (34
alunos). Envolveu a disciplina de TCC I (Projeto de Pesquisa) e TCC II (Relatório de
Trabalho). Em 2014 foi elaborado um instrumento de pesquisa com 4 questões (uma
fechada e três abertas), entregue impresso no dia da banca final. Esse instrumento
manteve a mesma base com pequenas alterações em 2015, com disponibilização pelo
Google drive e disparo via AVA.

3.3 Terceira Etapa: Disciplinas de Dependência semipresenciais por meio do AVA
Na terceira etapa foram pesquisados alunos do programa de Dependência
semipresencial. Os dados foram coletados em Julho e Novembro de 2015, buscando
documentar a experiência ao cursar disciplinas mediadas por AVA. Conteúdos
curriculares de 24 disciplinas foram organizados pelos professores por meio de um
material didático online, disposto em unidades temáticas no AVA, articulando várias
mídias. Para algumas disciplinas houve atividades presenciais em laboratório, para
que os alunos realizassem práticas e documentassem suas descobertas em relatórios.
Matricularam-se no programa 103 alunos, dos quais 82 preencheram o questionário.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Projeto Piloto de implementação do AVA
Foi desenvolvido visando a testagem da eficácia e adequação do AVA à realidade
institucional, como forma de avaliar a experiência de professores e alunos diante das
disciplinas de graduação e do curso de extensão oferecidos.
A primeira questão aferia a “satisfação com o Material Didático e Comunicação”.
Foram avaliados o Plano de Trabalho (roteiro de estudos, conteúdos e atividades) e a
Comunicação no AVA (correio, edital, chat e fórum), para os quais havia uma escala:
“Insatisfeito; Pouco Satisfeito; Medianamente; Muito; e Extremamente Satisfeito”. Com
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relação ao Plano de Trabalho, 41% dos alunos optaram por medianamente satisfeitos;
59% muito ou extremamente satisfeitos. Já sobre a comunicação via AVA: 17,5% dos
alunos medianamente satisfeitos; 82,5% muito ou extremamente satisfeitos. Percebese assim, que a metodologia de desenvolvimento do conteúdo por meio de Plano de
Trabalho agradou aos alunos, e que as ferramentas de comunicação e disparo de
informes foram eficientes, assim como as estratégias de aprendizagem com vídeos,
atividades interativas e feedbacks coletivos e individuais.
A segunda pergunta questionava: “Com base no grau de satisfação que você
definiu na questão anterior, quais suas principais considerações a fazer sobre o Plano
de Trabalho, conteúdos, atividades, cronograma, interação (fórum e correio) e
estratégias didáticas na aprendizagem via AVA? Detalhe o que mais gostou e o que
mudaria”. Destacaram-se algumas contribuições como: “Plano de trabalho bem aplicado
e atividades expostas com clareza e objetivas”; “Gostei muito da variedade de
informações disponibilizadas para cada conteúdo, como vídeos, textos, artigos, etc”;
“Comunicação muito eficiente. Atividades de acordo com objetivo do curso”; “Gostei do
conteúdo e atividades, mas exigiu tempo para fazer tudo”; “As estratégias são ótimas, o
fórum e correio foram ferramentas importantes”.
Foi recorrente a reclamação sobre falta de tempo por parte dos alunos do último
ano: “O plano de trabalho ficou pesado devido a época de oferta, pois tínhamos muitas
coisas para fazer, e muitas vezes, não dava tempo de fazer as atividades do AVA.
Estávamos desenvolvendo o TCC, fazendo estágio, entre outras atividades”.
A terceira questão “Como avalia sua aprendizagem com relação à ação da qual
participou no AVA FPP (possível marcar mais de uma opção desde que não sejam
excludentes) ”, obteve 76,5% de respostas na opção “Adquiri novos conhecimentos e
revisei conteúdos que já dominava; 35,3% consideraram que “Minha aprendizagem foi
mediana, pois não me consegui dedicar muito (falta de tempo); e 11.8% marcaram
“Me dediquei e aprendi bastante”.
A satisfação dos alunos com a própria aprendizagem no AVA não depende
somente do esforço individual, mas também, da qualidade das interações realizadas,
do sentido de pertencimento, da construção de saberes e da atenção dada pelos
professores e tutores. Em contextos de educação via AVA, não bastam apenas
habilidades técnicas por parte do professor-tutor para garantir ações eficazes de
ajuda, há também, a necessidade de “boas doses de disponibilidade interna, de
atenção e de afeto” (Tijiboy, 2009, p.09).
As questões quatro e cinco versavam sobre vantagens e desvantagens da
aprendizagem via AVA. Na quarta perguntou-se “Selecione as opções que na sua
opinião traduzem VANTAGENS da aprendizagem via AVA (marque quantas quiser e
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se desejar escreva mais uma vantagem com base na sua experiência) ”. Nenhuma
opção extra foi descrita e o resultado para as demais foi: possibilidade de acessar
conteúdos quantas vezes quiser, em qualquer tempo e espaço (82%); organizar os
horários de estudo dentro da rotina diária (71%); possibilidade de estudar em casa ou
no local mais conveniente (70%); existência de mecanismos de comunicação para tirar
dúvidas e interagir com colegas e professores (24%); contato com conteúdos mais
interativos do que na sala de aula presencial (17%).
Tais vantagens convergem com as citadas em diversos estudos. Bottentuit Junior e
Coutinho (2007) destacaram entre as principais vantagens dos AVA, a facilidade de
comunicação com o professor e de acesso aos apontamentos, exercícios, problemas e
mídias em geral. A riqueza de conteúdos acessíveis de maneira flexível, independente de
restrições de tempo e espaço e a participação dos alunos nas discussões em grupos,
foram os pontos altos consonantes às vantagens da aprendizagem via AVA.
Sobre às desvantagens, perguntou-se: “Selecione as opções que na sua opinião
traduzem DESVANTAGENS da aprendizagem via AVA (marque quantas quiser e se
desejar escreva mais uma desvantagem com base na sua experiência) ”. A grande
desvantagem, apontada por 82% dos alunos foi: “Adaptação: Falta de hábito de estudo a
distância e necessidade de organização da rotina”. Em que pesou o fato de o curso ser
ofertado numa época na qual estavam sobrecarregados. Outras desvantagens apontadas
foram: Acesso: Restrições de acesso a computador com internet (12%); Apoio virtual:
Insatisfação quanto aos retornos da professora sobre as minhas dúvidas (6%); Outros
(12%), como por ex.: “Alunos tiveram menos dedicação por estarem envolvidos em
atividades desgastantes”; “A didática do professor é diferente da aula presencial”.
A partir da experiência com o AVA, a sexta questão buscou a opinião dos alunos
sobre disciplinas que sugerem para modalidade semipresencial via AVA. As mais
citadas foram: Ética/Bioética: (11); Momento Integrador (7); Antropologia (5);
Biossegurança (5); Sociologia (5); Produção de Texto/Redação/Língua Portuguesa (4);
Metodologia da Pesquisa (4). Essas sugestões coincidem com a opinião dos gestores
sobre a seleção de disciplinas mais teóricas, que não trabalhem conteúdos
básicos/práticos.

4.2 Gestão de processo dos TCCs via AVA
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um momento de tensões e
expectativas, que encerra o ciclo de estudos da formação inicial. Os alunos se
manifestaram sobre o uso do AVA no TCC dos cursos de Biomedicina e Psicologia,
através de um instrumento online enviado no final do ano (dezembro de 2014 e 2015).
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A primeira questão trazia alternativas (podendo-se marcar várias) sobre destaques
da vivência com o AVA na produção do TCC (os percentuais representam os valores
obtidos em 2014 e 2015 respectivamente): 1. AVA contribuiu possibilitando a
comunicação com os professores de maneira mais organizada (63% e 54%); 2. Roteiros
que organizavam as datas do TCC e fornecem diretrizes, facilitam a construção (70% e
66%); 3. Confiabilidade e segurança do sistema para contatar professores para tirar
dúvidas (31% e 28%); 4. Enviar e receber versões do TCC (52% e 72%); 5. Não
consideraram o uso do AVA como um diferencial no processo (11% e 12%).
A segunda questão versava sobre os seminários de processo (mesa redonda), que
congregaram cerca de seis alunos e docente mediador para acompanhamento e troca
de ideias. Foram dois encontros, no 2º semestre do TCC, com registro das
apresentações e entregas parciais via AVA. Como registrado nos relatos a seguir: “Foi
realmente importante essa vivência entre alunos e professores, pois conseguimos ter
noção do que os outros estão fazendo, podendo comparar o desenvolvimento, ter dicas
e contribuir. Ótimo para conversar entre nós e trocar considerações com professores”;
“Os seminários pré-bancas foram essenciais para o fechamento da versão final do
trabalho e apresentação. A divisão em pequenos grupos com um professor foi o ponto
auge, pois assim conseguimos discutir melhor e ter mais segurança para as
apresentações, além de contribuir para interação e sugestões”.
Na questão de comparação do processo de TCC com e sem o AVA, as respostas
foram agrupadas em três categorias: respostas positivas, imparciais e negativas.
Foram 68% de respostas positivas, cuja análise apontou como principal vantagem, a
organização de cronograma e roteiro para o TCC, adquirindo mais clareza e
acessibilidade pelo AVA. Destacou-se que a utilização do AVA se sobressai à forma
tradicional de orientação e gestão do TCC, segundo os acadêmicos: plataforma de
comunicação que não mistura mensagens pessoais e da instituição (como ocorreria no
e-mail), contatos facilitados e registrados com professores (todos os envolvidos estão
no ambiente, sendo possível selecionar pelo nome para comunicar-se, além da
realização de chats e fóruns); gera segurança na entrega dos trabalhos parciais
(entregas parciais não são mais feitas de forma impressa na secretaria, além de o
AVA registrar as devolutivas do orientador para cada entrega). 22% foram respostas
na categoria de imparciais, indicando potencialidades e indiferença, concluindo que
um modelo não apresenta vantagem em relação ao outro (indicaram que a
organização de datas sem o AVA teria ocorrido por e-mail).
As respostas categorizadas como negativas (10%), indicam que a não utilização se
sobressai, pontuando principalmente que: “o sistema é difícil e instável“, “ferramenta
confusa“, além de indicarem que os professores e orientadores não teriam conhecimento
pleno de sua utilização. Ressalta-se uma resposta que indicou: “Melhor sem a utilização
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do AVA, visto que a ferramenta exige prática e os professores de TCC ainda não sabem
utilizá-la de modo correto”. Possolli e Zibetti (2014) defendem que estratégias para a
capacitação docentes têm grande relevância visto que “um dos desafios postos para que
ações educativas via TICs se efetivem na graduação é a inclusão digital“ (p. 212).
A quarta questão propunha apontar vantagens e mudança no AVA. Aspectos
como a padronização de um lugar para o envio dos arquivos parciais e finais e
estipulação de prazos, a subtração de 20% da nota após a data limite foi apontada
como importante para o compromisso de entrega. Diferentes modos de troca de
informações, ambiente único de comunicação, redução de custos, facilitação de
interações, otimização do tempo e ampliação de possibilidades de aprendizagem
significativa também, foram vantagens destacadas e estão em consonância com
Possolli (2012). Outra questão importante, neste processo, seria o feedback do
orientador
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significativamente resultados a partir das metas estabelecidas (Abreu-e-lima & Alves,
2011).
Sugestões de mudanças foram indicadas principalmente sobre layout. Um aluno
escreveu que o AVA poderia ter mais instruções e manuais. Nesse sentido, em 2015
foram elaborados guias como: 1- Guia de Orientações AVA: Perfil: Moderador
(professores e tutores); 2- Guia de Orientações AVA: Perfil: Participante (alunos); 3Unidade de Ambientação, no início de todos os cursos com tutorais e vídeos de
demonstração do AVA.
A utilização do AVA inaugurou um novo canal para comunicação e registro,
mantendo os alunos motivados e gerando senso de pertencimento ao grupo, para além
do contato com o orientador, como uma comunidade de apoio.

4.3 Disciplinas de Dependência semipresenciais por meio do AVA
O instrumento de pesquisa utilizado nessa etapa fazia parte da atividade final de
cada disciplina denominada RAC (Relatório de Ação Concluída), com questões
abertas em 4 categorias: Materiais Didáticos; Tutoria; Visão sobre TICs no ensino
presencial; Observações gerais. A categoria Tutoria não interessa para a análise
desse estudo.
A primeira categoria era sobre qualidade e contribuição do material didático para a
aprendizagem. Manifestando-se livremente, 56 alunos o consideraram ótimo ou
excelente e disseram ser autoexplicativo e de fácil compreensão. Foram destacadas a
variedade de mídias (14), qualidade das atividades e exercícios (13), vídeos
esclarecedores e bem elaborados (12). Respostas foram agrupadas dentre as
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manifestações dos alunos e são representativas, já que não estavam dadas
previamente como em questões fechadas.
Solicitou-se que destacassem as Potencialidades e Limitações do Material e do
AVA. Os alunos foram enfáticos ao declarar as Potencialidades, com destaque para o
AVA ser de fácil Compreensão e Autoexplicativo (25), uma das caracterísitcas mais
valorizadas nas análises de ergonomia de softwares relaciona-se com a usabilidade e
intuitividade de sistema (Krug, 2012). O conteúdo no AVA foi considerado completo (22),
mídia variadas (10), interativo e comunicativo (8), organizado, motivador e flexível (5).
Quanto às limitações, a maioria (29) destacou que não existem limitações. Qualquer
material didático ou AVA apresenta limitações, como as pontuadas: A) Pouca variedade
de mídias (10) – o que pode se justificar pela característica de algumas disciplinas como
Estatística e Matemática, em que a presença constante do cálculo acaba focando a
estratégia didática na resolução de exercícios; B) Exigência de pesquisa fora do AVA
(8); C) Dificuldade de compreensão dos enunciados (6); D) Pouco tempo (6), citado por
aqueles que talvez esperassem disciplinas com duração de 18 semanas (semestre
letivo).
Sobre a comunicação e interação via AVA, foi considerada ótima e eficaz (28), ágil
(10) com “respostas e soluções rápidas” (7), prestatividade (9), interatividade e
motivação (5). Nota-se que o contato com a metodologia da EAD, nessas disciplinas
semipresenciais, (primeira experiência de 90% dos alunos) mudou a visão que tinham
sobre as TICs no ensino presencial (Possolli, 2012), conforme segue: A)
Aprendizagem significativa (20): o uso de TICs possibilitou a aprendizagem de
maneira significativa e adequada; B) A exigência de disciplina (16) e mais pesquisa
(12): citadas aqui como parte do processo que leva à construção de saberes e não
como algo negativo; C) Flexibilidade (16): tempos e espaços para ensinar e aprender
flexíveis e adequados à rotina, uma vez que os alunos cursavam presencialmente o
semestre atual; D) Além das disciplinas semipresenciais, o potencial do AVA foi
destacado no auxílio às aulas presenciais (9), inovação pedagógica (10) e ferramentas
de aprendizagem e comunicação diferenciadas (8). Cabe destacar algumas falas:
“Hoje através dessas tecnologias podemos ir mais além do que imaginamos, são
avanços muito grandes na educação, possibilitando trocas de informações
experiências com o professor e colegas”; “E com as diversas abordagens de material,
acredito que todos os alunos puderam ser contemplados, tanto para os eu preferem o
aprendizado visual, ou auditivo, quanto o sinestésico”.
Essas colocações demonstram que a aprendizagem significativa ocorreu na
mediação pedagógica das TICs, superando preconceitos (Tijiboy, 2009). Nas
observações gerais, no final do questionário, algumas manifestações foram pertinentes
para analisar a satisfação com o AVA e as ações educativas desenvolvidas: “Aproveitei
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bastante o AVA, no começo pensei que não iria aprender muitas coisas e confesso que
fiquei preocupado em relação ao conteúdo, mas foi excelente, ferramentas bem
estruturadas e um meio eficaz de relação entre os professores e os alunos”; “Agradecido
por mais um grande passo em nossa formação acadêmica, nos dando essa
oportunidade para irmos mais além a nossos conhecimentos. Parabéns equipe,
professor e monitor, a todos que nos ajudaram a realizar mais essa etapa de formação!”.
Tais depoimentos demonstram a importância primordial do apoio e interação online de
professores, monitores, colegas e equipe de EAD, para o sucesso das ações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É imperativo reconhecer a relevância estratégica do uso apropriado de AVA na
educação superior, preocupando-se com a capacitação dos recursos humanos, a fim de
que a tecnologia escolhida não se torne uma barreira para alunos e professores. Com
base na experiência institucional, nos resultados da pesquisa e considerando que a área
de saúde possui especificidades e preocupações particulares, foram elaboradas
orientações para aprendizagem via AVA, que são praticadas há dois anos.
1. Escolha das disciplinas/conteúdos: seleção de disciplinas que apoiem a formação,
mas que não sejam basilares para a formação profissional.
2. Ações de capacitação: capacitação tecnológica para que os alunos compreendam o
funcionamento do AVA e as funcionalidades que irão utilizar para acessar os
conteúdos, interagir e postar atividades. O manual do ambiente e as dicas do
professor-tutor complementam as orientações dadas na capacitação.
3. Apoio online permanente: equipe de tutoria (composta por professor, monitor e setor
de EAD) inclui avisos e orientações e fica disponível para tirar dúvidas.
4. Estruturação do material didático: a equipe gestora pensa nas questões
pedagógicas e no design instrucional, orientando o professor-autor.
5. Seleção de recursos: recursos multimídia do roteiro de estudos como: textos, vídeos,
links, atividades e sínteses são encadeadas para melhor entendimento dos conteúdos.
6. Ferramentas de comunicação: uso de ferramentas síncronas e assíncronas, a fim
de que os alunos se sintam motivados e plenamente apoiados em suas dúvidas.
7. Estratégias didáticas para área da saúde: estratégias de apoio teórico-prático,
incluindo práticas em laboratório e dados clínicos reais, além da utilização de
metodologias ativas de aprendizagem voltadas para área da saúde como TBL (Team
Based Learning) e PBL (Problem Based Learning).
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Ao concluir este estudo, não se encerra a reflexão e a necessidade novos estudos.
Cabe enfatizar que as ações de ensino-aprendizagem baseadas na transmissão-recepção
de conteúdos precisam ser superadas, nesse sentido os AVAs, por meio de ferramentas
interativas e problematizadoras podem auxiliar, desde que não se convertam em meros
repositórios de conteúdos. A possibilidade de utilizar um AVA, em todo o seu potencial e
variedade de funcionalidades, pode contribuir significativamente para a construção de
uma educação dialógico-problematizadora, permitindo a participação ativa do educando
numa aprendizagem dinâmica, contextualizada e inovadora.
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Resumo:

As redes sociais virtuais estão cada vez mais presentes no dia a dia de
pessoas de diferentes faixas etárias, o que torna relevante a discussão
sobre a inserção dessas no contexto educacional. De cunho
essencialmente bibliográfico, com ampla revisão de literatura sobre a
temática, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise
das características das redes sociais virtuais, em especial, do
Facebook, assim como seu potencial para utilização no contexto
educacional e na promoção de uma aprendizagem significativa e
colaborativa. A investigação foi realizada a partir de consulta ao Google
acadêmico, utilizando as palavras-chave "Facebook” e “educação",
tendo como critério de busca o uso de conteúdo de acesso aberto mais
atual, publicado entre 2010 e 2015, no Brasil e em Portugal. Conclui-se
da análise dos trabalhos científicos sobre o tema, que a rede social
Facebook é um recurso interessante na promoção da interação, da
participação, da colaboração, do pensamento crítico e reflexivo,
devendo ser incorporado no processo de ensino-aprendizagem. Cabe à
escola e aos professores descobrir maneiras de canalizá-lo para a
aprendizagem.

Palavras-chave:

Facebook. Rede social virtual. Educação.

Abstract:

Virtual social networks are increasingly present in the daily lives of
people of different age groups, which makes it important to discuss the
inclusion of these people in the educational context. Of essentially
bibliographic nature, with extensive literature review on the topic, this
article aims to present an analysis of the characteristics of virtual social
networks, especially Facebook, as well as its potential for use in the
educational context and promoting a meaningful and collaborative
learning. The research was conducted from the academic Google query
using the keyword "Facebook" and "education", with the search criteria
of using the most current open access content published between 2010
and 2015 in Brazil and Portugal. It is clear from analysis of scientific
papers on the subject, that the social network Facebook is an
interesting feature in the promotion of interaction, participation,
collaboration, critical and reflective thinking and should be incorporated
in the learning process. It is up to the school and teachers found ways
to channel it for learning.

Keywords:

Facebook. Virtual social network. Education.
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1. INTRODUÇÃO
Estamos vivendo na era da informação, da comunicação, da globalização
(Castells, 1999; Castells, 2004). A sensação é de que estamos imersos em um
universo no qual nos moldamos a todo tempo. Nos dispersamos e nos redefinimos,
como se apenas existíssemos como imagens que se encontram na tela, sem
reconhecer os outros que estão, fisicamente, à nossa volta. Nas redes sociais é
perceptível esse tipo de comportamento. Apesar de encontrarmos pessoas que há
muito tempo não estabelecemos contato pessoalmente, no virtual, as solicitações de
amizade são enviadas e geralmente aceites, mesmo que não haja relação
interpessoal.
São desses lugares ou não lugares (Augé, 1994) que se estão configurando as
novas formas de relações sociais, que utilizam a tecnologia como mote para aproximar
as pessoas. Este fenômeno é denominado, por Castells (2004) e Levy (2000), como
“sociedade em rede”, sociedade em que as redes sociais podem funcionar como um
amplo espaço de pesquisa, tempo e lugar adequados, em que se estabelecem
relações interpessoais e comunicativas, capazes de gerar inúmeros campos de
pesquisa acadêmica para pensarmos a respeito do estabelecimento de produções
individuais e sociais.
Entendendo o Facebook como uma ferramenta que potencializa o uso de rede
social virtual em larga utilização mundial, com um crescimento surpreendente no Brasil
e de uma importância comunicacional expressiva, neste início do século XXI, o
presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise inicial da rede social Facebook e
como este recurso de rede tem sido utilizado no contexto educativo na promoção da
aprendizagem colaborativa.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, numa abordagem qualitativa
de natureza exploratória, conforme classificação apresentada por Gil (2010), seguida
da análise indutiva (Silverman, 2001) dos trabalhos selecionados de acordo com as
temáticas especificadas nas palavras-chave. Foram realizadas pesquisas de âmbito
acadêmico em mídia eletrônica, com a finalidade de identificar como as redes sociais,
em especial, o Facebook, estão sendo exploradas a partir de um contexto educativo,
no Brasil e em Portugal.
Considerando a proposta de Luna (1996), a pesquisa dos trabalhos relacionados
ao tema em questão foi realizada a partir da análise do título, resumo e palavras1167

chave. Através do Google acadêmico, buscou-se trabalhos considerando-se os
seguintes critérios: 1) artigos contendo a palavra “facebook” no título, associado a uma
das seguintes palavras “educação”, “educacional”, “educativo”, “educativa” ou
“aprendizagem”; 2) terem sido publicados no período de 2010 a 2015, ou seja, nos
últimos cinco anos.
Foram encontrados 133 trabalhos científicos sobre o tema estudado, entre artigos
acadêmicos, livros, dissertações de mestrado e teses de doutorado, sendo 90
brasileiros e 22 portugueses e 21 de outros países. A análise foi desenvolvida a partir
dos trabalhos encontrados no Banco de Teses e Dissertações da Capes, Scielo,
repositórios científicos de acesso aberto, anais do Workshop de Informática na Escola
(WIE), Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) e Congresso
Internacional das TIC na Educação (TicEduca).
A pesquisa categorizou os 112 artigos científicos (Brasil e Portugal) de acordo
com a temática abordada e objetivos. Importante ressaltar que, a metodologia
predominante nos trabalhos analisados foram os métodos etnográficos virtuais ou
Netnografia, um tipo de pesquisa etnográfica adaptada para incluir a influência da
internet nos mundos sociais contemporâneos (Kozinets, 2010).
3. REDE SOCIAL NA INTERNET
A Internet, segundo Castells (2004), constitui-se “como o instrumento tecnológico
e a forma organizativa que distribui o poder da informação, a geração de
conhecimentos e a capacidade de ligar-se em rede em qualquer âmbito da atividade
humana” (p. 311), podendo ser o eixo central em diversas áreas econômicas, culturais,
sociais e políticas.
A Internet tem também, um grande significado na história de evolução das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Possibilitou diversos tipos de
comunicação síncrona e assíncrona, configurando a sua 1ª geração, a WEB 1.0. Na
sua evolução, este “espaço aberto” dá origem a uma nova geração da Internet, a WEB
2.0, permitindo aos usuários autoria e coautoria na rede e não mais apenas
consumidores de informações (Aghaei & Farsani, 2012).
Castells (1999; 2004) denominou de era da informação ou do conhecimento, a
forma de comunicação rápida e eficaz possibilitada pelo uso das tecnologias, que
modificou a rotina dos sujeitos utilizando como mediador os recursos tecnológicos,
mais especificamente após o surgimento da web 2.0. A partir dos anos 2000, o tema
redes sociais tem sido amplamente discutido no âmbito social devido ao surgimento da
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web 2.0 e da utilização de seus recursos por grande número de pessoas em todo o
mundo.
Desse modo, torna-se inegável pensar que relações foram estreitadas através das
redes, propiciada pelo agrupamento das pessoas, partindo do pressuposto de que
cada um desenvolve sua rede dependendo do tipo de interesse que possui,
ampliando-a de modo significativo e fazendo circular os mais variados tipos de
informação e conhecimento. Costa et al (2003, p.69) define redes como “estruturas
invisíveis, informais, tácitas” que “perpassam os momentos da vida social, mas
praticamente não se dão a ver. Na prática social, cada uma das pessoas possui
muitos círculos de relacionamento, mas não sabe quantos eles são ou como identificálos”.
As redes sociais, baseadas na web, têm como objetivo principal a interação social,
ou seja, a conexão entre pessoas para facilitar a comunicação. Citamos como
exemplo, o Orkut, Facebook, Linkedin, Twitter, MySpace, Sonico, blogs e fotologs,
dentre outras. Importante dizer que o Facebook, o Orkut, o MySpace e o Ning não são
redes sociais, e sim ferramentas, suportes para as interações que constituem as redes
sociais. Os sites de redes sociais da internet proporcionam conexões para as pessoas,
mas são as pessoas que constroem as redes. Esses sites, portanto, expressam as
redes e, com isso, as influenciam (Recuero, 2009).
A partir da análise de 50 estudos (artigos e atas de congressos) publicados em
diversos repositórios científicos de acesso aberto, com o intuito de descrever as
principais linhas de investigação produzidas no período de 2008 a 2012, na área da
tecnologia educativa em Portugal, referentes à Web 2.0, Martín, Pessoa & Sánchez
(2013) afirmam que as ferramentas da web 2.0 mais estudadas nas publicações
analisadas são as redes sociais e as ferramentas do Google, e de forma particular, o
Facebook, o Hi5 e o Google Docs.
4. FACEBOOK – ORIGEM E ESTATÍSTICAS
O Facebook, ferramenta de rede social lançada por Mark Zuckerberg, em
Fevereiro de 2004, quando ele ainda era estudante na Universidade de Harvard,
sofreu inúmeras atualizações desde então, e é hoje, uma potência econômica e um
dos sites mais acessados do mundo. É considerado como espaço de encontro,
partilha, interação, socialização e discussão de ideias e temas de interesse comum
(Patrício & Gonçalves, 2010).
O Facebook consolidou-se como a maior rede social virtual, contando atualmente
com mais de 860 milhões de usuários (Socialbakers, 2014). É dentre os atuais
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websites de redes sociais, aquele que os usuários de internet brasileiros mais
participam. Segundo dados do SocialBakers (2014), há cerca de 51.200.000 usuários
do Facebook no Brasil, o que faz com que o país ocupe a segunda posição no ranking
em números de usuários nesta rede, perdendo apenas para os Estados Unidos. Outro
dado importante é a expressiva utilização do facebook pelos jovens entre 18 e 24 anos
(31,9%). Estes jovens, certamente estudantes, em sua maioria, nos faz pensar nesta
rede social como uma estratégia para uso educacional.
Neste sentido, Alencar, Moura & Bitencourt (2013, p.87) apontam que
“adolescentes são os principais atores no uso de tais redes, pode ser estratégico
estudar a inserção de tal ferramenta no contexto estudantil como plataforma de ensino
e aprendizagem, uma vez que os alunos já estão familiarizados”.
Para Mark Zuckerberg, o fundamental desta rede é o fato de fazer com que as
pessoas troquem informações e estejam conectadas o tempo todo, sem fronteiras
físicas (Youtube, 2014). O que significa estar conectado e sem fronteiras? Que
potência isso tem para o ensino/aprendizagem?
5. UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK NO CONTEXTO EDUCATIVO
Concorda-se com Alencar et al (2013, p.232) quando estes afirmam que:
“A inovação nos processos e metodologias pedagógicas aliados aos
desenvolvimentos tecnológicos têm vindo a impulsionar novos requisitos e a
aumentar as expectativas dos alunos. Os alunos já adotaram estilos de vida mais
flexíveis, interativos e intemporais, servindo-se das tecnologias Web 2.0 para
participar, partilhar e comunicar.”

Segundo estes autores, “os alunos se adaptam melhor às tecnologias quando vão
de encontro aos seus interesses e necessidades pessoais” (p.232). Nesta perspectiva,
a crescente importância da Web 2.0 no contexto educacional deve-se, em parte, ao
interesse e motivação que os estudantes têm no uso de ferramentas desta realidade,
como descrevem Martín, Pessoa & Sánchez (2013, p.52):
“ (…) Os alunos encontram hoje um novo cenário para a interação e intercâmbio
de ideias no qual as ferramentas da Web 2.0 jogam um papel essencial já que
despertam o interesse e a motivação dos estudantes pela aprendizagem, fatores
cruciais para determinar os resultados da mesma.”

Um estudo anterior, realizado por Patrício & Gonçalves (2010), com os alunos de
uma turma de 1º ano de licenciatura em Educação Básica, já mostrava que os alunos,
nomeadamente em nível pessoal, aderem, participam e interagem mais assiduamente
através de redes sociais, do que por meio das plataformas de e-Learning
(aprendizagem eletrônica) de suporte ao processo de ensino-aprendizagem. Se os
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alunos já estão motivados para o uso de redes sociais, as utilizam diariamente e
indicam que tais recursos podem ser um veículo de aprendizagem colaborativa e
informal, porque não usá-las em contexto educativo? Neste sentido, Patrício &
Gonçalves (2010) exploraram e identificaram o potencial educativo da rede social
Facebook, por meio de aplicações, recursos e atividades que pudessem suportar o
processo de ensino-aprendizagem, com a finalidade de obter uma participação mais
participativa e interativa dos alunos.
Os resultados desse estudo evidenciam que a utilização prévia do Facebook, num
ambiente de aprendizagem informal, contribuiu para que esse ambiente fosse
gradualmente se organizando como um espaço de integração, partilha, comunicação e
colaboração entre todos, observando-se já um ambiente propício à aprendizagem
formal, cooperativa e colaborativa. Os autores citados apresentam a rede social
Facebook como um recurso importante ao qual os professores podem recorrer, com
vista a promover a interação, a colaboração e as competências tecnológicas no ensino
superior.
Outro trabalho similar foi desenvolvido por Minhoto & Meirinhos (2011), com
alunos de uma turma do Ensino Médio, com o objetivo de verificar se através de
ferramentas das redes sociais se pode conseguir que os alunos desenvolvam uma
aprendizagem colaborativa. A pesquisa mostrou que os alunos envolveram-se de
forma ativa no processo de aprendizagem e segundo os autores,
“As redes sociais têm as ferramentas que permitem criar o contexto necessário à
aprendizagem colaborativa pois permitem a partilha de conteúdos em múltiplos
suportes [...]. O maior poder das redes sociais quando utilizadas na
aprendizagem é a identificação imediata que os alunos têm com o processo e o
sentimento de que a construção do conhecimento depende da contribuição de
todos e de cada um deles e não apenas do professor” (Minhoto & Meirinhos,
2011, p.32).

Concordando com Minhoto & Meirinhos (2011), a utilização das redes sociais no
ensino permite usufruir das suas múltiplas potencialidades, enquanto espaço de
interação e de partilha, ir ao encontro dos interesses dos alunos e, simultaneamente,
promover a aprendizagem colaborativa. A escola pode tirar partido deste interesse e
canalizá-lo para a aprendizagem se conseguir que, através das redes sociais, os
alunos interajam entre si e, colaborando, desenvolvam as competências previstas
pelos programas das disciplinas.
A partir de uma intervenção pedagógica realizada na disciplina de Ciências
Naturais, em que foram utilizadas as funcionalidades da rede social Facebook como
ambiente virtual da aprendizagem colaborativa, por alunos do oitavo ano, Bemhaja
(2014) afirma que a participação de alunos em grupos de trabalho no Facebook
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“apresentam características que evidenciam a existência de uma comunidade de
aprendizagem”, percebendo-se o grupo “como um espaço de partilha, integração,
desenvolvimento pessoal, comunicação, colaboração, com vínculo à aprendizagem e
sem relações hierárquicas estabelecidas” (p.525).
A pesquisa de Caritá, Padovan & Sanches (2011) também, evidenciou a
motivação das pessoas pela busca do conteúdo desejado nas redes sociais e a
importância de se fazer desses ambientes, repositórios de objetos de aprendizagem,
salas de discussões e troca de conhecimentos. Conteúdos curriculares e palestras
com especialistas, entre outros materiais educacionais podem ser oferecidos através
das redes sociais. Segundo os autores, o uso das redes sociais na educação é
inevitável pelas instituições de ensino, todavia modelos e arquiteturas deverão ser por
elas elaborados com o objetivo de apoiar seus processos de ensino-aprendizagem.
Neste cenário de expansão das redes sociais, Marcon, Machado & Carvalho
(2012) consideram que “a utilização de redes sociais é uma forte tendência nos
processos educativos, inclusive integradas aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem”
(p.9). A partir de uma experiência, consolidada em 2011, sobre a utilização do
Facebook como parte de uma Arquitetura Pedagógica, estes autores destacam os
elementos que interessam para a perspectiva pedagógica: “a necessidade de
apropriação e de utilização das tecnologias disponíveis, o reconhecimento do seu
potencial educativo, o repensar da práxis pedagógica, o papel do aluno e do docente
nesses ambientes” (p.1).
No entanto, a mediação do professor é de fundamental importância. Marcon,
Machado & Carvalho (2012, p.1) defendem que “o Facebook pode ser considerado
uma arquitetura pedagógica desde que a mediação pedagógica seja intensa, guiada,
principalmente, pelo docente com objetivos definidos para ou com o grupo”. O aluno
espera do docente mediador, “a orientação e a estruturação do que fazer” e como
prosseguir.
Ao analisar uma prática docente, desenvolvida no Ensino Superior, que utiliza o
Facebook como um Recurso de Avaliação da Aprendizagem, Souza & Schneider
(2013b) observam que a prática tem sido utilizada para apoio, avaliação, socialização
das atividades entre os colegas da turma e consolidação da aprendizagem, mas é
deficiente na interação entre professor e aluno. Apesar de inovar na prática avaliativa
e favorecer o exercício da crítica, a divulgação de bons trabalhos e a colaboração
entre todos, é notória a ausência do professor no processo de mediação.
Neste sentido, Brescia (2013) destaca que os docentes ainda não se apropriaram
plenamente das ferramentas disponíveis no Facebook, não reconhecem todas as
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possibilidades pedagógicas da rede social e, portanto, não são capazes de
desenvolver metodologias de ensino para as atividades pedagógicas.
O Facebook possui diversos aplicativos, que podem ser utilizados na educação,
por alunos e professores, dentre os quais destacam-se o Notely e o Study Groups, o
Mathematical Formulas e o WorldCat (Collegedegree, 2008). Estes aplicativos têm
como função o auxílio a estudantes e professores, para que exista uma maior
interação aluno-aluno e aluno-professor, além de oferecer opções de busca, dicas de
aprendizagem e organização.
Além das inúmeras possibilidades de utilização das redes sociais na educação
presencial, a Web 2.0 integra vários recursos e ferramentas que facilitam muito os
trabalhos na Educação a distância. As tecnologias da web criam novas oportunidades
de ensino e aprendizagem, mais personalizadas, interativas, e flexíveis, apesar de
muitas delas não terem sido produzidas especificamente para o e-learning. O
Facebook pode ser utilizado como um Recurso Educacional Aberto, pela possibilidade
de recursos semelhantes aos de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, por sua
capacidade de promover o compartilhamento e divulgação de informações e pela
convergência de mídias que tais meios promovem (Souza & Schneider, 2013b).
6. PRINCIPAIS RESULTADOS
O cenário atual tem alterado os olhares dos docentes e discentes para o uso das
TIC em contexto educacional. Algumas das pesquisas realizadas sugerem a influência
que as redes sociais exercem no comportamento dos indivíduos, da sociedade e do
mundo, a partir do momento em que há uma explosão de informações e dados que
circulam por milhares de lugares em segundos.
Os resultados da análise das publicações encontradas mostram que os
estudantes têm grande motivação no uso de ferramentas web 2.0 e podem ser
utilizadas como grandes aliadas no desenvolvimento do fazer pedagógico (Alencar,
Moura & Bitencourt (2013); Martín, Pessoa & Sánchez (2013); Patrício & Gonçalves
(2010); Castro et al (2012)).
Apontam também, que já estão presentes nos diferentes níveis de ensino,
especialmente no Ensino Superior (Ferreira e Cunha (2013); Patrício & Gonçalves
(2010); Martín, Pessoa & Sánchez (2013)) e na Educação a distância (Souza &
Schneider, 2013b). O Facebook é um elemento motivacional ao qual os professores
podem recorrer para promover a interação, a colaboração, a participação efetiva e a
aprendizagem colaborativa (Caritá, Padovan & Sanches (2011); Ferreira & Cunha
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(2013); Minhoto & Meirinhos (2011); Patrício & Gonçalves (2010); Marcon, Machado &
Carvalho (2012)).
Comprovadamente, o facebook facilita o processo de integração e de
esclarecimento de dúvidas acerca de questões relacionadas com a vida académica
(Fernandes (2011); Milani (2015)); cria vínculos mais estreitos entre discentes e
docentes (Junior, 2012); aumenta o interesse dos alunos pelos conteúdos curriculares
(Gama & Henrique (2014); Ramiro et al (2015)); Possibilita a continuação das
discussões realizadas em aula para fora da escola (Milani, 2015); melhoram as
competências digitais de adultos/idosos, despertando o seu interesse pela
aprendizagem permanente e ao longo da vida (Patrício & Osório, 2013); facilita o
processo de formação docente (Martins, 2015); entre outras.
Alguns trabalhos exprimem a preocupação com a mediação docente (Souza &
Schneider (2013a); Marcon, Machado & Carvalho (2012)), no sentido de que as redes
sociais, em especial, o Facebook, inicialmente desenvolvido para interação social, sem
fins educacionais, só servirão como potencializadoras dos processos de aprendizagem
e da construção do conhecimento, se mediadas pedagogicamente pelo docente, com
objetivos definidos. Assim, para utilização dessa ferramenta no processo ensinoaprendizagem, a mediação docente é de fundamental importância.
Neste sentido, preocupados com a grande resistência dos professores em relação
a seu uso na educação, Juliani et al (2012) apresentam um guia para uso do facebook
para fins educacionais, com sugestões para a implantação e uma proposta de
avaliação da utilização das redes sociais na educação. Esse guia foi construído com
base na experiência do seu uso em uma disciplina no Instituto Federal de Santa
Catarina (IFSC), numa pesquisa aplicada e realizada com o objetivo de identificar
formas de emprego do Facebook facilitadoras dos processos de ensino-aprendizagem.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito se fala sobre as redes sociais na área da Educação, mas pouco se tem
estudado, no Brasil, sobre a utilização dessas ferramentas no ambiente educacional,
talvez pelo uso ainda restrito dessa ferramenta no processo ensino-aprendizagem,
sendo ainda, uma área em construção.
A sociedade emergente é extremamente dependente do trabalho colaborativo.
Hoje o nível de informação e socialização dessa informação é muito grande. A rede
pode servir de compartilhamento para o desenvolvimento de pesquisa e do trabalho
colaborativo. A concentração de informações, a facilidade de troca de dados, as
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discussões online em tempo real e o acesso rápido são algumas características das
redes sociais a serem exploradas na Educação.
Sites de redes sociais, como o Facebook despontam como uns dos mais recentes
exemplos de tecnologias de comunicação que têm sido amplamente adotados por
estudantes e, consequentemente, têm o potencial de se tornar um recurso valioso
para apoiar o processo educacional.
Da análise das pesquisas encontradas, conclui-se que a rede social Facebook é
um recurso significativo como ferramenta de apoio no processo ensino-aprendizagem,
na promoção da interação, da participação, da colaboração, da comunicação entre
educadores e estudantes e na construção do pensamento crítico e reflexivo, devendo
ser incorporado no processo ensino-aprendizagem. O interesse e a familiaridade dos
alunos com as mesmas poderá facilitar a sua utilização em contextos escolares de
aprendizagem. Cabe à escola e aos professores, descobrir maneiras de canalizá-lo
para a aprendizagem.
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Resumo:

Atualmente, dispositivos móveis tais como smartphones, tablets e
notebooks têm vindo a ser cada vez mais aceites como recursos de
ensino e aprendizagem em vários países. Procurando explorar as
potencialidades educativas destes recursos tecnológicos, este trabalho
procura perceber, junto de 59 professores de uma escola do ensino
secundário de Cabo Verde, como os docentes se posicionam face à
utilização de telemóveis como recurso de suporte a atividades de
ensino e aprendizagem, bem como até que ponto estes se revelam
disponíveis para efetivamente tirar partido destes dispositivos no
contexto de sala de aula. A análise dos dados obtidos permitiu concluir
que os professores têm uma atitude bastante positiva acerca da
utilização educativa dos dispositivos móveis, em particular, dos
telemóveis, aceitando-os já como uma mais-valia pedagógica. Apontam
a estes equipamentos várias potencialidades, ao mesmo tempo que se
revelam capazes de sinalizar riscos associados à sua utilização em
sala de aula.

Palavras-Chave:

Mobile-learning, dispositivos móveis, conceções dos professores

Abstract:

Currently, mobile devices such as smartphones, tablets and notebooks
have been used as a teaching and learning resource in many countries.
Aiming to explore the potential of these technological resources, this
study tried to understand how 59 teachers from a secondary school in
Cape Verde, perspective the use of mobile phones as a support device
for the learning activities, as well as to comprehend to what extent
these teachers reveals to be available to make use of these mobile
devices in the classroom context. The data analysis concluded that
teachers have a very positive attitude towards the educational use of
mobile devices, in particular mobile phones, they accept them as an
added-value for teaching and learning. Teachers point out several
advantages but, at the same time, distinguish important risks
associated with their use in the classroom.

Keywords:

Mobile Devices, Teaching and Learning, Natives and Digital Immigrants
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1. MOBILE-LEARNING
Dados atuais sinalizam que hoje mais de 6 bilhões de pessoas no mundo têm
acesso a um dispositivo móvel conectado. E este valor encontra-se a crescer
diariamente. Por cada pessoa que acede à internet a partir de um computador fixo,
dois fazem-no a partir de um dispositivo móvel (UNESCO, 2015). A tecnologia móvel
enraizou-se na nossa realidade, transformando a maneira como vivemos e
comunicamos e começa mesmo a mudar a forma como aprender.
A rápida difusão de dispositivos móveis na sociedade, especialmente os tablets e
smartphones,

ofereceu

oportunidades

de

inovação

nos

sistemas

sociais

e

económicos, podendo ter o mesmo impacto no sistema educacional. A aprendizagem
móvel é hoje um novo paradigma educacional, relevando-se mais flexível e equitativo
do que os modelos de aprendizagem que procuram fazer uso dos computadores
tradicionais (Neto & Fonseca, 2013).
Defendendo as mais-valias da aprendizagem com recurso a dispositivos móveis, a
UNESCO (2010) propõe, em 2010, a adopção do conceito de mobile learning,
nomeadamente por parte dos países financeiramente mais deprimidos, enfatizando o
valor social que a integração das tecnologias móveis pode exercer na formação e
empregabilidade dos cidadãos. Com este conceito, a educação não é mais vista como
uma atividade separada da vida em geral, que tem que ocorrer num determinado
estabelecimento educativo – escola, universidade ou outros locais de ensino – ela
passa a realizar-se em qualquer contexto e em qualquer momento.
Segundo Traxler (2009), mobile-learning envolve a aprendizagem no conceito de
mobilidade, na medida em que permite ao estudante realizar actividades educacionais
sem a limitação do espaço físico comum a um ambiente de ensino. Segundo o mesmo
autor, “one of the characteristics of mobile learning is that it uses devices which
citizens are used to carrying everywhere with them, (…) they regard as friendly and
personal devices,(…) are cheap and easy to use (and) which they use constantly in all
walks of life and in a variety of different settings” (p.2). De acordo com este conceito,
pode-se aprender em espaços fora da sala de aula, bastando apenas motivação, foco
e um dispositivo móvel e leve, como um telemóvel ou um tablet, tornando-se o mesmo
exponencialmente mais rico quando ligado à internet.
De acordo com os relatórios recentes da UNESCO (2014), os mercados para
aplicativos móveis criaram um mecanismo totalmente novo para a distribuição de
conteúdo, estimulando investimentos consideráveis no desenvolvimento de software
para dispositivos móveis. Em países desenvolvidos, as aplicações com fins educativos
têm crescido de forma exponencial. Estas fornecem novas ferramentas para atividades

1179

pedagógicas como anotação, cálculo, redação e criação de conteúdo. Contudo,
segundo a UNESCO (2010), muitas escolas estão a proibir o uso de telemóveis e
outros dispositivos semelhantes, limitando igualmente o acesso à internet aos
estudantes, abordagem que é sinalizada por esta entidade como contraproducente e
não sustentável a médio e longo prazo. Na verdade, um estudo realizado mais
recentemente, pela mesma entidade internacional (UNESCO, 2014), revela que a
aprendizagem móvel está prestes a atingir uma integração mais sistemática na esfera
da educação, tanto mais fora do que dentro das próprias escolas. De acordo com o
mesmo relatório, uma das barreiras mais resistentes ao desenvolvimento da
aprendizagem móvel em contexto escolar é a falta de professores adequadamente
formados para tirar proveito e efetivamente incorporar o uso das tecnologias móveis
na sala de aula. Tanto os professores que já exercem a profissão, quanto aqueles que
estão a entrar na profissão precisam de formação e apoio para aprender a projetar
atividades educativas inovadoras com recurso à aprendizagem móvel.
À semelhança do que tem acontecido na generalidade dos países, a difusão das
tecnologias móveis no contexto cabo-verdiano é hoje uma realidade. Segundo o
estudo feito por Silva (2015), “em dezembro de 2014, o número de assinantes em
Cabo Verde representava uma taxa de penetração do serviço móvel de 118,13%. A
taxa de penetração do acesso ao serviço de internet no ano de 2014 foi de 53,49%”
(p.5). Comparando esses dados com os do ano de 2010, em que a taxa do acesso a
internet era de 6,3%, verifica-se um claro crescimento do uso de dispositivos móveis e,
com estes, de acesso à internet.
De igual modo, e de acordo com os dados da Agência Nacional de Comunicações
de Cabo Verde (ANAC), constata-se que a utilização dos serviços de comunicação
móvel se encontra em crescimento. O serviço de internet cresceu 77% em 2015,
enquanto o serviço fixo manteve os seus números. Segundo as estatísticas da ANAC,
em junho de 2015, o número total de assinaturas ao serviço de acesso à internet era
de 299.701, dos quais 79,57% utilizaram efetivamente o serviço de Banda Larga
Móvel Small Screen, cuja oferta comercial é a mais diversificada tanto em termos de
preços, como em tipo de planos oferecidos. São hoje mais de 413 mil os assinantes de
serviço móvel em Cabo Verde, o que representa 83 assinantes por cada 100
habitantes.
2. PROBLEMA E OBJECTIVOS EM ESTUDO
Neste contexto, optou-se por escolher o presente tema de investigação –
Tecnologia Móvel no contexto escolar – e explorar a opinião dos professores de uma
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escola secundária de Cabo Verde acerca da integração educativa dos telemóveis no
processo de ensino e aprendizagem. A relevância do estudo das opiniões, perceções
e expectivas dos professores, no que respeita ao mobile learning é assinalada por
Krueguer (2015), ao identificar três factores de sucesso em programas de mobile
learning para o contexto escolar: a liderança sobre os objetivos (“ownership of the
goals – the ‘why’ of the project”), a visão estratégica e a adequada gestão de
expectativas dos principais agentes envolvidos. O projeto em causa assume assim
como objetivo central a compreensão da perceção de importância, utilidade e
viabilidade da utilização dos equipamentos móveis como recurso de apoio ao ensino
por parte dos professores.

3. METODOLOGIA
Este estudo foi desenvolvido na Escola Secundária de Santa Catarina, localmente
designada de “Liceu Amílcar Cabral”, situada no Concelho de Santa Catarina de
Santiago.
Esta escolha deve-se não só por esta ser uma das maiores escolas de Cabo
Verde e uma das escolas mais antigas do interior da ilha de Santiago, mas também,
por ser uma das escolas que abriga alunos do maior número de localidades de Cabo
Verde, inclusive as mais remotas. Neste sentido, procurou-se realizar esta
investigação num contexto educativo onde se encontra representada a maior
diversidade da população estudantil do ensino secundário de Cabo Verde.
O estudo foi conduzido no ano lectivo de 2013/14 e nesse ano, o estabelecimento
contava com um total de 200 professores e cerca de 4019 alunos.

3.1 Participantes
Quanto à amostra recolhida para o estudo, a mesma integrou um total de 59
professores da escola (cerca de 30% do seu corpo docente), 39 eram do sexo
masculino e 20 do sexo feminino. Dos 59 respondentes do questionário, 21 pertencem
ao grupo etário de 31 a 36 anos, 14 são professores com idades inferiores ou iguais a
30 anos, 10 apresentam idades compreendidas entre 36 a 40 anos, 7 pertencem ao
grupo etário de 41 a 46 anos, e também, 7 professores relevam ter mais de 46 anos
de idade.
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Gráfico 1 - Distribuição dos professores por grupo etário (n = 59)

3.2 Instrumento de recolha de dados
Para consubstanciar a parte empírica da presente investigação foi utilizado o
inquérito por questionário como instrumento de recolha de dados. O mesmo foi dirigido
aos professores em formato impresso no final do mês de abril de 2014.
O instrumento assume, na sua generalidade, a estrutura de um questionário
fechado, composto por 23 itens que apresentam o formato de afirmações. Sendo que
os respondentes devem, face às mesmas, apresentar o seu nível de concordância
com base na escala apresentada. Utilizou-se para o efeito uma escala intervalar de
Likert, onde se atribui a cada opção de resposta os seguintes valores: “1 = Discordo
totalmente, 2 = Discordo, 3 = Discordo mais do que concordo, 4 = Não concordo nem
discordo, 5 = Concordo mais do que discordo, 6 = Concordo e 7= Concordo
totalmente”.
Constavam também, deste questionário duas perguntas finais de respostas
abertas, nas quais se questiona especificamente: i) Que potencialidade acha que
poderá ter a utilização do telemóvel na sala de aula? e ii) Que riscos ou problemas
acha que poderá ter a utilização de dispositivos móveis em sala de aula?.
4. RESULTADOS
Apresentam-se os resultados registados em cada uma das afirmações
apresentadas aos professores inquiridos, num total de 25 afirmações, sendo que para
cada uma delas se representa, na tabela 1, os valores médios calculados. Recorda-se
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que o valor 1 corresponde à seleção da opção “discordo totalmente” e o valor 7 à
opção “Concordo totalmente”. Nos itens negativos (assinalados na tabela com
asteriscos), a cotação foi naturalmente invertida.
De forma geral, os valores médios registados relevaram-se todos elevados, sendo
que em nenhum item se registou uma média inferior a 3,5 pontos. Conforme é
mostrado na tabela, nos itens 3.1, 3.7, 3.8, 3.10, 3.13, 3.14 e 3.16, registam-se valores
médios muito elevados, todos próximos de 6 pontos. A maioria dos professores
interrogados está de acordo de que os dispositivos móveis podem ser utilizados para
apoiar algumas atividades de ensino-aprendizagem, uma vez que estes dispositivos,
nomeadamente os mais atuais, revelam várias funcionalidades e aplicações que
podem ser um bom instrumento pedagógico de apoio ao trabalho do professor. Na
verdade, importa assinalar que os valores médios se apresentaram mais elevados
especificamente nos itens 3.8 (média =6.30), onde se identificam os dispositivos
móveis como bons recursos pedagógicos de apoio ao trabalho do professor, e 3.7
(média = 6.16), onde se assinala a possibilidade dos dispositivos móveis serem
utilizados para apoiar as atividades escolares.
Grande parte dos inquiridos concorda também que, hoje em dia, existem já
aplicações interativas para dispositivos móveis que facilitariam em muito o ensino de
vários conteúdos escolares. Neste sentido, os respondentes partilham a opinião que
deveria haver uma maior exploração no uso dos dispositivos móveis como recurso de
apoio às aprendizagens escolares e assinalam mesmo que gostariam de conhecer
melhor algumas aplicações que lhes pudessem ajudar a lecionar os conteúdos
preconizados nos programas curriculares. Na verdade, o item 3.13 foi igualmente outro
dos itens que revelou um valor médio mais elevado (6.14). Ainda é possível constatar
que muitos professores concordam com o facto da utilização dos dispositivos móveis
possibilitar o combate ao limitado número de computadores disponíveis na escola.
Em sentido oposto, os itens 3.15 e 3.19 registaram médias menores que os outros
itens. O que se pode verificar, através da análise desses itens, é que o valor médio
registado revela um grau de concordância moderado. Denota-se, de forma evidente,
que junto de alguns professores ainda persiste a ideia que os telemóveis são
prejudiciais à atenção e concentração dos alunos, e que estes não estão preparados
para usar os aplicativos existentes nos telemóveis para as finalidades desejáveis. É de
salientar que nos itens em causa, os valores de desvio-padrão registados sinalizam a
existência de alguma variabilidade nas respostas dos 59 professores inquiridos (face
ao valor médio registado).
No que se refere ao item 3.21, os resultados permitem constatar que existe
diferentes perceções, por parte dos professores inquiridos, relativamente à proibição
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ou possibilidade de utilização de tais equipamentos no contexto do Liceu Amílcar
Cabral.

Itens
3.1 Por vezes utilizo o dispositivo móvel para comunicar com os meus

n

Valor

Valor

mínimo

máximo

Média

Desviopadrão

58

1,00

7,00

5,78

1,45

58

1,00

7,00

5.53

1,81

58

1,00

7,00

5,47

1,80

3.4 Costumo gravar documentos profissionais no meu dispositivo móvel.

58

1,00

7,00

4,17

2,33

3.5 Utilizar o meu telemóvel para captar imagens, vídeos, etc que considero

57

1,00

7,00

5,02

2,08

57

1,00

7,00

5.05

1,90

57

2,00

7,00

6,16

1,07

57

2,00

7,00

6,30

0,96

56

2,00

7,00

4,79

1,80

59

2,00

7,00

5,86

1,36

58

1,00

7,00

5,09

1,79

59

2,00

7,00

4,39

1,77

59

4,00

7,00

6,14

0,74

59

4,00

7,00

6,10

0,71

3.15 Os telemóveis são prejudiciais à atenção e concentração dos alunos. *

58

1,00

6,00

3,50

1,82

3.16 A utilização dos dispositivos móveis poderia ajudar a combater o

59

1,00

7,00

5,54

1,44

3.17 A maioria dos meus alunos não tem telemóveis. *

58

2,00

7,00

5,24

1,82

3.18 Acho que a maioria dos alunos gostaria de desenvolver actividades de

58

1,00

7,00

5,24

1,56

colegas (chamadas, SMS, MMS) sobre assuntos relativos à escola
3.2 Costumo utilizar o telemóvel para consultar e-mails profissionais. Para
além disso, não vejo nele outra utilidade*
3.3 Costumo utilizar certas funcionalidades do dispositivo móvel (ex:
agenda, lembretes) para gerir as minhas tarefas profissionais.

uteis para a minha actividade profissional. *
3.6 Acho que o telemóvel é uma coisa pessoal e que não deveria ser
misturada com as actividades em sala de aula.
3.7 Os dispositivos móveis podem ser utilizados para apoiar algumas
actividades de ensino-aprendizagem.
3.8 Os dispositivos móveis actuais revelam funcionalidades e aplicações
que podem ser um bom recurso pedagógico a ser explorado para apoiar o
trabalho do professor.
3.9 Utilizar o telemóvel ou outros dispositivos nas actividades em sala de
aula perturba a aprendizagem dos alunos. *
3.10 Acho que deveria haver uma maior exploração da utilização dos
dispositivos móveis como recurso de apoio às aprendizagens escolares.
3.11 Hoje em dia é difícil viver sem um telemóvel e, por isso, também na
escola ele deveria ser utilizado com fins pedagógicos.
3.12 Ainda tenho dificuldades em explorar todas as funcionalidades e
aplicações existentes actualmente nos dispositivos móveis, logo utilizá-los
para o ensino seria difícil. *
3.13 Gostaria de conhecer melhor algumas aplicações móveis que me
pudesse ajudar a leccionar os conteúdos do programa.
3.14 Acho que hoje em dia já devem existir aplicações interactivas para
dispositivos móveis que facilitariam o ensino de muitos conteúdos escolares.

limitado número de computadores disponíveis na escola.

aprendizagem com recurso às aplicações disponíveis nos dispositivos
móveis.
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3.19 Apesar de possuírem telemóveis, os alunos não sabem usar as suas

58

1,00

7,00

3,88

1,95

59

2,00

7,00

5,14

1,54

57

1,00

7,00

4,42

2,12

58

1,00

7,00

5,47

1,48

59

1,00

7,00

4,49

1,90

59

3.50

6.32

5.19

0.71

funcionalidades. *
3.20 Não me sentiria confortável a utilizar dispositivos móveis para apoiar
as minhas actividades de ensino pois considero que os alunos sabem mais
do que eu acerca destes dispositivos. *
3. 21 O uso de dispositivos móveis por parte dos alunos na minha escola é
proibido. *
3.22 Considerando que os dispositivos móveis funcionam hoje como
ferramentas de trabalho, achava importante ser-me facultado um telemóvel
profissional.
3. 23 Os meus alunos já utilizam os seus dispositivos móveis para gerir e
apoiar as suas actividades escolares.
Score médio total

Tabela 1 - Grelha de sistematização das respostas à parte C do questionário

Seguidamente, apresentamos os resultados decorrentes da análise de conteúdo
realizada às duas questões abertas do questionário, os quais se basearam em
procedimentos de contagem de incidências. Os resultados encontram-se organizados
nas tabelas 2 e 3.
Neste sentido, e de acordo com as ideias apresentadas na tabela 2, é possível
verificar que na resposta ao item “Que potencialidade acha que poderá ter a utilização
dos dispositivos móveis na sala de aula?”, 22 professores dos 57 respondentes a esta
questão, ou seja, mais de 38% dos professores, consideram que o telemóvel facilita a
pesquisa e aquisição de conhecimentos. A justificativa encontra-se presente na ideia
de que tais equipamentos proporcionam: “Facilidade na pesquisa e aquisição de
conhecimentos em qualquer lugar, acesso mais rápido as informações no caso de
debates, trabalho de grupos, trabalhos individuais, pesquisa para a participação
durante as aulas, pesquisa de mapas, utilização do google tradutor, etc.” (suj. 21).
Outra categoria que parte relevante dos professores realçou associa-se à
dinâmica e interatividade que tais equipamentos permitiram trazer para a sala de aula.
A justificativa dada para tal é a seguinte: “Os dispositivos móveis permitem a
exposição de imagens, textos, vídeos; interatividade entre alunos e conteúdos
didáticos; interatividade entre professor e alunos em que se pode estabelecer diálogos
através de mensagens eletrónicos.” (suj. 19); “As tecnologias móveis permitem
também a eficácia e eficiência no processo de ensino e aprendizagem; estímulo e
motivação para aprendizagem; desenvolvimento de competências cognitivas; melhor
compreensão dos conteúdos” (suj. 43). Os professores consideram também, que
“esses dispositivos possuem aplicativos importantes, tais como: calculadora para fazer
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cálculos; câmara para captar imagens; serve para fazer planta da turma e gerir
calendários; gravar aulas para serem ouvidas em casa, entre outros” (suj. 37). Por
último, consideraram que estes dispositivos servem como “ferramentas de
comunicação, dispositivos de armazenamento e permitem a visualização de recursos
multimédias” (suj. 26).
Questão aberta 1

Nº de incidência

Facilita a pesquisa e aquisição de conhecimentos

22

Dinâmica e interatividade na sala de aula

11

Eficácia e eficiência no processo de ensino e aprendizagem

7

Estimulo e motivação para aprendizagem

6

Aplicativos importantes

5

Dispositivos de armazenamento

5

Ferramentas de comunicação

4

Recursos multimédias

4

Desenvolvimento competências cognitivas

2

Melhor compreensão dos conteúdos

2

Teste electrónico

1

Tradução de texto

1

Autonomia na aprendizagem

1

Criatividade

1

Múltiplas potencialidades

1

Tabela 2 - Potencialidades dos dispositivos móveis (n=57)

No que diz respeito à resposta à questão “ Que risco ou problemas acha que
poderá ter a utilização do telemóvel na sala de aula?”, a análise do discurso escrito
dos professores revela que palavras como o termo “distração” ocupa o primeiro lugar
da tabela, com 33 referências. Sobre esta ideia, os respondentes esclarecem que: “a
distração só acontece quando o professor não controla o uso das tecnologias móveis
dentro da sala de aula e para que isso não aconteça o professor deve ter o controlo
mais rigoroso sobre o uso das mesmas e uma formação adequada para sensibilizar os
alunos quanto ao uso dentro da sala de aula” (suj. 17). Salientam assim, a
necessidade de “controlo rigoroso do professor” (suj. 8).
Quanto à categoria “desvio e acesso aos conteúdos inadequados”, os professores
ressaltaram novamente que “os riscos são maiores quando não há um controle de
utilização por parte dos professores; os alunos poderão correr o risco de sair da área
de interesse por tentação de outros conteúdos inadequados, (…) sendo assim o
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professor tem que tomar iniciativa de ajudar o aluno a melhor gerir as TICs na sala de
aula” (suj. 8). Outro risco ou problema que pode associar-se à utilização do telemóvel
por parte dos alunos é a cábula durante as avaliações.

Questão aberta 2

Nº de incidência

Ferramenta de distracção

33

Exige controlo rigoroso do professor

16

Desvio e acesso a conteúdos inadequados

10

Cábulas

6

Dificuldades no uso

4

Exige formação dos professores

3

Desigualdades no acesso a equipamento

2

Desigualdade na qualidade dos equipamentos

2

Exige capacidade e habilidade de sistematização de
informação por parte dos alunos

2

Dependente do Google tradutor

1

Atender chamadas

1

Individualismo

1

Problema com a escrita

1

Desperdício de tempo dentro da sala de aula

1

Tabela 38 - Riscos/Problemas associados à utilização dos dispositivos móveis (n=57)

Para além dos riscos já apontados há ainda a sinalização, por parte dos
professores, de que o uso de tais equipamentos poderá agravar situações de
desigualdade no contexto da sala de aula, não apenas porque entre os alunos existem
aqueles que detêm vasto conhecimento sobre tais dispositivos e outros que perante o
seu uso apresentam dificuldades, mas também, porque nem todos os alunos têm
acesso a tais equipamentos e, mesmo entre os que têm, os vários dispositivos não
possuem as mesmas capacidades.

5. CONCLUSÃO
Este estudo buscou analisar a perceção da importância de utilidade de
dispositivos móveis, em especial dos telemóveis, como recurso de apoio ao ensino por
parte dos professores de uma escola secundária de Cabo Verde, com vista a desta
forma se poder perspetivar em que medida o contexto educativo cabo-verdiano se
apresenta em termos da permeabilidade à exploração educativa das tecnologias, que
atualmente estão já disponíveis e são já muito utilizadas pela camada mais jovem da
sua população. Hoje, os telemóveis são de extrema importância no dia-a-dia dos
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adolescentes

e

podem

trazer

grandes

benefícios

para

o

setor

educativo,

nomeadamente num contexto onde as escolas não têm disponíveis computadores
suficientes, nem as necessárias infraestruturas de conetividade.
Os resultados permitiram verificar que para os professores inquiridos muitas são
as vantagens do uso das tecnologias móveis no processo de ensino-aprendizagem.
Eles entendem que estas podem ajudar de forma substancial a construção do
conhecimento, compreendem que tais equipamentos permitem aceder a recursos
educativos válidos e úteis para a sua aprendizagem, nomeadamente pela
possibilidade de realização de pesquisa e arquivo de informação, resolução de tarefas
mais complexas, troca de e-mails e de sms, acesso e registo de imagens, criação e
desenvolvimento de conteúdos em formato áudio e vídeo, acesso a conteúdos
curriculares, gravação de ficheiros em diferentes formatos, marcação de datas
importantes no calendário electrónico, entre uma vastidão de outras atividades.
De facto, de acordo com os resultados encontrados, os professores têm
conceções muito favoráveis relativamente à utilização educativa dos telemóveis no
contexto escolar. Admitem que estes são um recurso passível de ser colocado ao
serviço do ensino no ambiente escolar e que pode, sem dúvida, contribuir para a
melhoria das condições de acesso à informação por parte dos alunos. Alegam ainda
que estes dispositivos revelam várias funcionalidades e aplicações que podem ser um
recurso pedagógico ao serviço do trabalho do professor, visto que a utilização de
aplicações interativas facilitaria o ensino de conteúdos escolares mais complexos, por
exemplo através do uso de simuladores, conteúdos interativos, recursos 3D ou
aplicações de realidade aumentada.
Neste sentido, os respondentes defendem ser necessário haver uma maior
exploração da utilização dos dispositivos móveis como recurso de apoio às
aprendizagens escolares, sinalizando o seu interesse em receber formação em torno
do uso pedagógico de aplicações móveis que os pudessem ajudar a lecionar, de forma
mais eficaz, determinados conteúdos curriculares.
Em abono da verdade, importa ainda salientar que os professores inquiridos
fazem um juízo bastante atinado das mais-valias e dos perigos associados à utilização
educativa de tais equipamentos, revelando capacidade crítica ao elencar os riscos
inerentes à integração destes equipamentos tecnológicos em sala de aula, em
particular, quando se adiciona aos mesmos o acesso à internet. Os dados recolhidos
junto dos professores que participaram nesta investigação permitem identificar alguns
obstáculos a superar para se atingir a real eficácia do processo de integração
educativa de dispositivos móveis, a saber: a necessidade de rever a sua proibição de
uso em sala de aula, a adoção de práticas educacionais mais inovadoras (ou seja, a
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não mobilização de tecnologia móvel para suporte a práticas de ensino iminentemente
transmissivas, onde os alunos sejam resignados a um papel passivo na sala de aula),
e a necessidade de iniciativas de capacitação do corpo docente para a utilização
desses recursos. A estes os autores acrescentam ainda, a necessidade de
investimento em infra-estruturas que garantam nas escolas uma ligação à internet que
se revele estável, segura e gratuita para a comunidade educativa.
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Resumo:

Com o advento da sociedade da informação e a expansão
das tecnologias digitais de informação e comunicação, o
sistema de ensino formal brasileiro começou a se tornar
anacrônico quanto à seus métodos e conteúdos. Neste
processo, começa a se perceber a diferente relação entre
gerações e tecnologias dominantes, docentes procuram
aprender a operar e tirar proveito daquilo que seus alunos já
utilizam, pois aprenderam organicamente a utilizá-las,
cotidianamente desde sua infância. Para tanto, diversos
estudos da área da educação procuram fazer essa
aproximação e minimizar essa defasagem, através de novos
métodos de ensino, novos usos das tecnologias presentes e
da formação dos docentes. É consenso que não basta a
simples transposição da dinâmica da sala de aula para o
meio virtual, é preciso compreender a lógica destas novas
tecnologias de comunicação, sua linguagem própria, tempo
característico, recursos e, assim, criar ou adaptar métodos
de ensino. Muitos deles já vêm de encontro à essa forma de
ser, como a aprendizagem ativa (active learning), o ensino
semipresencial (blended learning) e a sala de aula invertida
(flipped classroom). Tais métodos podem ser aplicados numa
conjugação das tecnologias com a sala de aula. Este
trabalho trata da primeira fase de um experimento
educacional que concilia tais metodologias com uma
tecnologia específica, o Ambiente Virtual de Aprendizagem,
mas com características definidas (sala de aula virtual,
usabilidade, ferramentas
de produção de conteúdo,
comunicação e colaboração, gratuidade, interface amigável,
integração com mídia social e repositório de conteúdo). Este
primeiro momento delimita os conceitos teóricos por trás das
metodologias e caracteriza as ferramentas tecnológicas e
suas potencialidades quanto ao ensino do conteúdo desejado
e do desenvolvimento de competências. No intuito de criar
uma metodologia híbrida, este trabalho procura criar um
modelo experimental passível de ser aplicado em um
segundo momento, onde dados serão coletados para
aprimoramento do mesmo.
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Palavras-chave:

Tecnologia, educação, sala de aula invertida, abordagem
híbrida, aprendizagem ativa

Abstract:

With the advent of the society of information and the
expansion of information and communications technologies,
Brazilian formal education system began to become
anachronistic as to its methods and content. In this process,
one begins to perceive the relationship gap between
generations and dominant technologies, teachers try to learn
to operate and take advantage of what their students already
use, as they organically learned to use them, every day since
childhood. To this end, many education field studies seek to
promote this approach and minimize this gap through new
teaching methods, new uses of present technology and
teacher training. The consensus is that it is not enough
simply transposing the classroom dynamics to the virtual
environment, it is imperative to comprehend the logic behind
these new communication technologies, its own language,
characteristic rhythm, resources and thus create or adapt
teaching methods. Nowadays we have some examples such
as active learning, blended learning and flipped classroom.
Such methods can be applied with a combination of
technologies in the classroom. This work is the first step of
an
educational
experiment
that
combines
these
methodologies with a specific technology, the Virtual
Learning Environment, with defined characteristics (virtual
classroom, usability, content production tools, communication
and collaboration, generosity, interface friendly, integration
with social media and content repository). This first step
defines the theoretical concepts behind the methods and
features of technological tools and their potential for teaching
the desired content with skills development. In order to
create a hybrid methodology, this work seeks to create an
experimental model that can be applied in a second step,
where data will be collected to improve it.

Keywords:

Technology, education, flipped classroom, blended learning,
active learning.

1. INTRODUÇÃO
Em uma sociedade impactada em todas esferas por inovações tecnológicas,
somado ao advento de uma geração de estudantes imersa na cibercultura, ainda nos
deparamos com um modelo vigente de ensino que, mais do que não incorporar
eficientemente as novas tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) ao
processo de ensino e aprendizagem, tem apresentado inovações metodológicas de
forma incipiente (Oliani et al, 2015), já que a inserção das TDICs no processo de
ensino e aprendizagem, transpondo as metodologias do ensino presencial para
ambientes virtuais, não corresponde com a efetividade de sua proposta (Sacool,
2011).
Isso contrasta com o atual cenário de constantes inovações tecnológicas e a sua
rápida absorção pelos diversos segmentos da sociedade (Castells, 1999). Vivemos
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uma realidade na educação que se distancia, cada vez mais, da realidade destes
nativos digitais1. Segundo Moran (2007), é necessário pensar metodologias que
incorporem, de maneira apropriada, estas tecnologias, a partir de um pensamento
crítico de todo o processo, assim como dos agentes envolvidos. É preciso pensar
estratégias onde o ensino se dê através de diferentes ambientes ou ferramentas que
propiciem a aproximação afetiva do aluno ao conteúdo (Coté, 2002), assim como do
espaço de mediação pedagógica. Uma das estratégias é aplicar teorias inovadoras
com a mediação das tecnologias para que a mesma não se torne uma prática de
transmissão de conhecimento, pois “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (Freire,1996). Assim, o
objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta que consiste em um modelo
híbrido, integrando em si as metodologias: (i)Aprendizagem ativa (ii)Sala de aula
invertida

(iii)Ensino

semipresencial,

suportadas

e

mediadas

pelas

TDICs,

especificamente através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Para aplicação deste modelo experimental, selecionamos um AVA que
disponibiliza as funcionalidades necessárias, o Google Classroom, por ser intuitivo e
apresentar características típicas de mídias sociais, amplamente utilizadas pelos
nativos digitais. O Google Classroom se caracteriza como um AVA pois proporciona
espaço

não

presencial

de

mediação

pedagógica. Os

aspectos

diferenciais

apresentados pela plataforma são: (i)gratuidade, (ii)interface homem-computador
amigável de fácil usabilidade, (iii)integração do conjunto das ferramentas de
produtividade e (iv)capacidade do desenvolvimento de vínculos afetivos, através da
mídia social, Google Plus. Em uma pesquisa publicada pelo Centro de Estudos sobre
as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC, 2015), 70% dos jovens
brasileiros entre 18 e 30 anos possuem perfil próprio em uma mídia social.
Até o momento de escrita deste artigo, o Google Classroom era o único AVA com
as características citadas, mas isso não impede que, uma vez satisfeitas estas
necessidades, esse AVA possa ser substituído por semelhante. A construção deste
modelo se conjuga com sua aplicação, em 2016, em diversos cursos não formais de
curta duração a serem ministrados na Universidade Estadual de Campinas, para
alunos de graduação, na faixa etária de 18 a 30 anos. Neste processo, dados serão
coletados quanto à utilidade, usabilidade e variáveis diversas.

1 Utilizamos o conceito de nativo digital de Prensky (2001), indivíduo que nasceu após os anos 1990, em
um contexto onde tecnologias digitais (computadores, videojogos, internet, etc) já faziam parte do
cotidiano, contexto este que define a era da informação, conceito também trabalhado por Castells (1999),
onde a fonte de produtividade encontra-se na tecnologia de geração de conhecimentos, alterando as
dinâmicas de ensino/aprendizagem.
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A

combinação

dessas

metodologias

potencializa

suas

características,

favorecendo o processo de ensino e aprendizagem, marcado por: (i)aprendizagem
dinâmica, onde o aluno não precisa reter um conteúdo especifico, mas saber aplicá-lo
de forma apropriada, (ii)pró-atividade na construção do conhecimento, em contraponto
a um modelo que favorece a passividade do aluno como mero receptor do conteúdo,
(iii)pela superação do uso restrito do tempo em sala de aula como espaço de
aprendizagem e (iv)desenvolvimento de competências.
O uso da metodologia proposta, somado ao AVA, se apresenta como uma
alternativa no contexto educacional, independente do conteúdo, de forma que
qualquer material curricular possa ser desenvolvido efetivamente, além de desenvolver
competências relevantes para o século XXI. Trata-se de competências voltadas à
inserção do indivíduo na sociedade do conhecimento, desenvolvendo a parte
cognitiva, interpessoal e intrapessoal, além da capacidade de aplicar o conteúdo
adquirido em problemas do cotidiano (National Research Council, 2012)
Portanto, este trabalho propõe a construção de um modelo de ação,
fundamentado em teorias da educação, de como utilizar este AVA, a partir da
metodologia híbrida, a fim de se utilizar das possibilidades e potencialidades desta
TDIC e usufruir das principais características das metodologias que são utilizadas, de
forma integrada.

2. AVA E NOVAS METODOLOGIAS
Constantes inovações tecnológicas trazem novas possibilidades, assim como
novas responsabilidades e implicações (Moran, 2012). Nesse momento histórico em
que estamos, existem dois grupos quando avaliamos a sociedade pela perspectiva
das TDICs; o primeiro é composto por aqueles que já nasceram nesse contexto de
constantes inovações tecnológicas (cibercultura), os nativos digitais (Prensky, 2001); o
segundo corresponde àqueles que não nasceram nesse processo, mas que tiveram
que se adaptar, sem a mesma facilidade (Prensky, 2001; Sacool, 2011). Em geral, no
primeiro grupo estão os alunos e, no segundo, os professores.
Esse cenário gera impactos na educação, seja em termos de métodos e
conteúdos, que se tornam rapidamente obsoletos, o surgimento de um novo perfil de
estudantes (Tapscott, 2010), além do contraste cognitivo entre os nativos digitais com
os não nativos. Portanto, a atual sociedade se encontra em um “novo paradigma
tecnológico”, organizada em torno das tecnologias da informação. Assim, “exige--se
uma mudança de paradigma na educação, de um modo geral, que acompanhe as
transformações da sociedade” (Castells, 1999; Tapscott, 2010).
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Para Moran (2012) e Sancho e Hernández (2006), quando exploradas as
potencialidades das TDICs, essas oferecem expectativas de inovação no processo de
ensino e de aprendizagem, como também criam novos espaços de mediação
pedagógica. No entanto, podem gerar conflitos e divergências, pois os recursos
tecnológicos podem ser utilizados apenas como ferramentas para transferência do
modelo de ensino tradicional para um modelo supostamente inovador, digitalizado,
sem a significação dos conteúdos de forma apropriada (Sacool, 2011), daí a
necessidade de se utilizar as TDICs conjugadas às novas metodologias de ensino
(Oliani et al, 2015).
A partir destas conjecturas, observa--se a necessidade do desenvolvimento de
metodologias de ensino e aprendizagem suportadas pela utilização das TDICS, de
forma que, quando utilizadas apropriadamente por profissionais com formação
adequada, contribuem para o aprendizado ativo e colaborativo, sendo uma alternativa
para estimular os alunos à construção do seu conhecimento, de forma mais dinâmica
e cooperativa (Behrens, 2012; Schneider, 2013).
3. METODOLOGIA HÍBRIDA
3.1 Definição das metodologias
Nesse trabalho, definimos como metodologia hibrída a junção de três métodos,
que se complementam:
3.1.1. Semipresencial (Blended learning - em termos de tempo e espaço):
Consiste na junção das modalidades educação à distância e presencial. É
caracterizado pela adoção de modalidades que podem ser implementadas
simultaneamente (Oliveira, 2006). A utilização simultânea de ambientes visa explorar
as potencialidades de cada modalidade (Heinze e Procter, 2004), utilizando a
tecnologia como meio para a construção do conhecimento, no entanto não
desconsidera o modelo tradicional presencial. A sala de aula torna-se um lugar de
começo e finalização de atividades de ensino/aprendizagem, intercalado com outros
tempos e ambientes (Moran, 2007). Essa abordagem permite melhor personalização
ou individualização do ensino (Greenberg et al, 2014), trata-se do grande benefício da
modalidade, possibilitado pela tecnologia, permitindo a customização do ambiente,
recursos e ritmo conforme as necessidades e capacidades do indivíduo.
O Google Classroom apresenta recursos didáticos via internet, de forma remota.
Seus aplicativos são executados nos servidores externos, onde os conteúdos são
armazenados. Isso permite que, a qualquer hora ou local, o indivíduo possa realizar
seus trabalhos e consultas. O docente, dentro deste ambiente, pode gerenciar suas
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turmas, inserir tarefas, lançar notas, enviar mensagens e diversas outras atividades
comuns a qualquer curso, sem precisar estar no mesmo momento e local com seus
alunos. Durante as aulas presenciais, é possível dar continuidade aos trabalhos,
através das ferramentas de produtividade, tal como: escrever ensaios, realizar
pesquisas, avaliações, de forma colaborativa ou individual (Garcia et al, 2015).
3.1.2) Aprendizagem Ativa (Active learning - em termos do protagonismo do
aluno):
Para Borges e Alencar (2014), o uso das metodologias ativas torna-se uma
possibilidade de recurso didático para uma formação crítica e reflexiva, e se lança
como uma prática pedagógica inovadora, trazendo a participação coletiva democrática
como requisito fundamental para uma aprendizagem significativa, que visa por meio
da reflexão, e do compartilhamento de conhecimento, uma formação que se dá à
medida que o indivíduo se relaciona e se apropria da realidade humana. A utilização
das

metodologias

ativas,

aliadas

a

práticas

reflexivas,

críticas

e

grande

comprometimento, possibilita promover a autonomia, e possibilita o diálogo e
enfrentamento de resistências.
Nesta prática, os alunos são instigados a desenvolver competências que vão além
da memorização e réplica de conteúdos. Tais são: motivação para a solução de
problemas; análise crítica de temas; capacidade de síntese; competência de
informação e maturidade para realizar a avaliação do próprio desempenho (Bonwel e
Eison, 1991). O aluno tem que buscar e desenvolver competências por meio de
atividades práticas e colaborativas, diferente do modelo de aula tradicional, onde o
aluno busca a memorização da maior quantidade possível de informações,
demandando assim maior envolvimento do aluno (Behrens, 2012). O aluno precisa
buscar o conhecimento, exercitar a crítica e reflexão, ser consciente de suas
atribuições, e desenvolver atividades colaborativamente. O professor atua como
mediador e propicia condições para que o aluno participe e questione a sua prática,
expondo suas dúvidas, debatendo e coletando informações com seus pares para
balizar o processo de ensino e de aprendizagem (Belloni, 2008 e Behrens, 2012).
A aplicação desta metodologia, utilizando-se do Google Classroom, se dá
principalmente através das ferramentas de mediação, monitoramento e colaboração.
O professor cria tarefas que exercitem as capacidades de investigação e construção
do conhecimento, elaborando problemas que possam ser solucionados utilizando-se
do conteúdo disponibilizado no AVA ou na rede. A construção das tarefas
colaborativas pode ser feita assíncrona ou sincronamente. Reuniões virtuais podem
ser agendadas para discussão das atividades e o desenvolvimento dos trabalhos
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geram um histórico, permitindo ao professor acompanhar a evolução dos alunos e
verificar fraquezas, tantos em termo de conteúdo quanto de competências. No final, é
possível o compartilhamento dos resultados, onde cada um pode deixar sua
contribuição, internamente ao AVA ou através da mídia social. Dentre as diversas
modalidades

de

aprendizagem

ativa,

este

AVA

permite

as

seguintes,

se

considerarmos a síntese feita por Prince (2004), com adaptações: Brainstorming,
Técnicas de Avaliação em sala de aula virtual (CATs), Estratégias de aprendizagem
colaborativas, Mapeamento de Conceitos, Testes Conceituais, Estratégias de
aprendizagem cooperativas, Debates, Experimentos, Relatos de excursões, Jogos,
Discussões Interativas, Checagem de notas, Painéis, Performances, Apresentações,
Aprendizado baseado em problemas, Pares de questões e respostas, Pesquisa, Role
plays, Simulações, Aprendizagem baseada em times, Procedimento de Pausa, ThinkPair-Share e Writing-to-learn.
3.1.3) Sala de Aula invertida (Flipped classroom - em termos de organização e
planejamento das aulas):
Tem como abordagem pedagógica a inversão da estrutura direta do espaço de
aprendizagem em grupo para a aprendizagem individual por meio da utilização de
TDICs. Dessa forma, o tempo de aula presencial é dedicado às atividades
colaborativas (Belloni, 2008 e Bennet, 2012). Trata--se de um modelo relacional, onde
“o professor oportuniza o acesso às informações, de forma que o aluno se aproprie e
experimente o processo de aprendizagem” (Becker, 1997). Na prática desta
metodologia a sala de aula invertida pode ser definida em duas partes (Bishop &
Verlerger, 2013): 1) Atividades de aprendizado de grupo interativas na sala de aula
combinadas com 2) instruções diretas individuais através das TDICs, fora da sala de
aula. A segunda pode ser automatizada, em parte, por recursos de TDICs. A inversão
ocorre, uma vez que, no ensino tradicional, a sala de aula serve para o professor
transmitir informação para o aluno que, após a aula, deve estudar o material e realizar
alguma atividade de avaliação para mostrar que esse material foi assimilado. Na sala
de aula invertida, o aluno estuda antes e a aula se torna o lugar onde há perguntas,
discussões e atividades práticas (Valente, 2014). O professor trabalha as dificuldades
dos alunos, ao invés de apresentações sobre o conteúdo da disciplina (EDUCAUSE,
2012).
Por se tratar de um repositório e ferramenta colaborativa com recursos de mídia
social, é possível usar o Google Classroom como plataforma de criação de conteúdo,
discussão e armazenamento. O docente pode lançar temas de trabalho e solicitar que
os alunos pesquisem os materiais em seu repositório, ou na rede, elaborar materiais
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diversos (vídeos, textos, gráficos,etc), disponibilizar na plataforma, solicitar ao grupo
que faça uma discussão prévia para, depois, em sala de aula, aprofundar os conceitos
apresentados e já introduzidos pela turma. No fechamento dos assuntos abordados, é
possível compilar os materiais produzidos, comentados e avaliados em bibliotecas que
podem ser utilizadas pela comunidade ou turmas futuras.
A combinação destes métodos, causando a alteração da lógica do espaço e
tempo da sala de aula e a relação entre aluno/-professor/-conteúdo, tendem a
estimular diversas competências, a serem detalhadas no item 4. A utilização destes
métodos junto ao AVA será explicada na próxima sessão.
3.2 TDIC de apoio a docência a partir de uma metodologia hibrída
Diferente dos AVAs tradicionais, o Google Classroom permite integração com uma
mídia social própria. Tal diferencial é importante à este modelo, pois oportuniza
momentos

de

aproximação

afetiva

(com

o

conteúdo

e

comunidade),

compartilhamento, criação, colaboração e comunicação. De acordo com Gonçalves e
Patrício (2013), as ferramentas web 2.0 (sites da rede que enfatizam criação de
conteúdo pelo usuário, usabilidade e interoperabilidade), como as redes sociais,
possibilitam diversas oportunidades para a criação de um ambiente de aprendizagem
efetivo, eficaz e envolvente. A inovação, a colaboração, a interação, o compartilhar, a
pró-atividade, a participação, o pensamento crítico e reflexivo, são algumas das
palavras-chaves da sua utilização em contexto educativo. Segundo Lorenzo (2013),
redes sociais podem e devem ser utilizadas com finalidades educativas e apresenta
fortes indícios, de que, em um futuro próximo, redes sociais e educação se
encontrarão unidas e que novos recursos serão disponibilizados, afinal diversas
instituições e educadores reconheceram a potencialidade e aplicabilidade das redes
sociais como tecnologia educacional (Leka e Grinkraut, 2014). Este AVA já apresenta
tais características.
Bottentuit Jr. et al (2011) afirmam que esta plataforma, por apresentar uma série
de aplicativos que possuem alta usabilidade e diversidade de recursos tecnológicos,
podem propiciar a aprendizagem ao longo da vida. As potencialidades educativas
destas ferramentas concentram-se na integração de seus módulos, sobretudo as de
produção de conteúdo, de sua mídia social e seu ambiente virtual de aprendizagem.
Proporcionando assim, ambientes colaborativos, com a possibilidade de criação de
espaços pessoais e, principalmente, publicação de conteúdos de forma fácil, a
ferramenta poderá contribuir para suscitar no aluno o desejo de não mais ser um
sujeito passivo frente ao conhecimento, mas sim participar da construção do saber
baseado na interação e na aprendizagem colaborativa. Este tipo de ambiente
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integrado, colaborativo e rico em informações poderá contribuir não somente para o
aspecto curricular do conteúdo, mas para desenvolvimento de diversas competências.
Com a utilização de um espaço de colaboração, como as redes sociais, o professor
terá a oportunidade de verificar aspectos difíceis de serem identificados em uma sala
de aula, como a capacidade de elaborar textos, melhoria do desenvolvimento na
escrita, a pesquisa sobre um assunto, a apresentação de uma opinião e o debate
entre os alunos (Lorenzo, 2013).
A metodologia híbrida que apresentamos, se aplicada eficazmente utilizando-se
de um AVA com estas características, tende a dinamizar e incrementar o processo de
ensino e aprendizagem, tornando--o mais eficiente em relação ao conteúdo
apreendido pelo aluno e às competências desenvolvidas, pois as mesmas exigem que
o mesmo crie, pense, reflita e produza soluções para os problemas apresentados,
tornando-o ativo no processo, fator crucial para sua atuação na sociedade da
informação. Conforme Valente (2014) afirma, os estudos sobre a percepção, bem
como sobre o desempenho dos alunos que estudaram sob essas metodologias já
apresentam

resultados

positivos.

Essas

abordagens

pedagógicas

estão

fundamentadas em diversas teorias e concepções sobre aprendizagem que indicam
que os resultados educacionais podem ser muito mais promissores do que o processo
de ensino tradicional, baseado em aulas expositivas.
Esta metodologia utiliza--se do AVA como ferramenta mediadora e facilitadora,
pois seus recursos possibilitam que as barreiras do ensino presencial sejam rompidas,
permitem a comunicação síncrona e assíncrona, tornando assim o processo mais ágil,
colaborativo e dinâmico. A ferramenta também permite a integração de uma linguagem
audiovisual dinâmica, propiciada pelos conteúdos midiáticos em vídeo e por outros
formatos, que contribuem na otimização da absorção dos conteúdos.
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Figura 1: Metodologia Híbrida + Google Classroom

4. RESULTADOS ESPERADOS
O modelo apresentado, além de possibilitar o desenvolvimento do conteúdo junto
aos alunos de forma efetiva e engajá-los através dos recursos presentes nas mídias
sociais, o uso deste AVA, alinhado à metodologia híbrida sugerida, também possibilita
ao professor o desenvolvimento das seguintes competências, quanto ao uso das
diferentes ferramentas:
● Criatividade: Dillenbourg (2003) destaca uma característica importante nos
ambientes virtuais, em função de estarem inseridos na Internet. Segundo ele,
os estudantes não estão restritos a consultar as informações da rede, eles se
tornam produtores da informação. A utilização de arquivos virtuais para que os
alunos registrem as suas produções durante do curso, consiste numa atividade
diferente do que entregar um trabalho apenas para o professor, pois, no
primeiro caso, as informações estarão disponíveis para qualquer pessoa que
tenha possibilidade de acessar a Internet (Costa & Franco, 2005). Este AVA
possibilita tornar o ambiente virtual um espaço onde os estudantes se tornam
produtores da informação. Loiselle (2002) descreve a participação do aluno no
desenvolvimento do produto, em que “o estudante conduz suas próprias
operações de coleta de informações e não se coloca como um simples
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consumidor da informação”, assim, “o dispositivo estimula os estudantes a
desenvolverem um conteúdo próprio”.
● Autonomia: o conceito de autonomia segundo Behar (2013) refere-se à
capacidade do aluno na tomada de decisão e na responsabilidade que esse
tem em todos os aspectos da construção do seu aprendizado. Por exemplo, a
responsabilidade e decisão do uso do tempo. Como fator estimulante, não é
preciso

o

estudo

avançado

da

plataforma

apresentada,

estas

são

autoexplicativas e intuitivas, como podemos observar no uso das ferramentas
de busca do Google e o organizador Google Calendar. Porém, Peters (2001)
relativiza a autonomia nas experiências em EAD, destacando seu caráter
heteronômico, sendo “predeterminado, estruturado, amarrado a fatores
preestabelecidos e mais regulamentado do que o estudo com presença”, ao
mesmo tempo em que o estudante trabalha autonomamente como em
nenhuma outra área educacional. Portanto, é preciso que os estudantes
assumam a responsabilidade pelo seu próprio estudo, decidindo quanto tempo,
em qual intensidade e em que momento realizarão as tarefas. Basendo-se em
Peters (2001) e Alava (2002), apresentam-se alguns exemplos de facetas
presentes no uso de AVAs, que promovem um “espaço incomensuravelmente
grande para formas do estudo autônomo e autodirigido”: 1) Desoneração da
memória, em função da grande capacidade de armazenamento de dados,
abrindo novas dimensões para a aprendizagem. 2) Possibilidade de acesso,
rapidamente, à uma grande quantidade de informação, o que permite a sua
seleção e estruturação, facilitando sua transformação em saber. Os hiperlinks
criados permitem que os alunos, a partir de seus interesses pessoais, ampliem
os conhecimentos básicos do curso. 3) Permite aos estudantes o acesso a
conversações com companheiros individualmente ou com comunidades de
conhecimento, sendo esta uma forma de estudo autônomo em cooperação.
● Letramento digital: O letramento digital pode ser entendido como a
aprendizagem do uso do computador e, consequentemente, da internet. Ou
seja, é a competência que está relacionada com a pesquisa, avaliação,
reflexão e criticidade das informações disponíveis na internet, bem como o uso
das ferramentas digitais (BEHAR, 2013).Todas as ferramentas Google fazem
parte integral de um mesmo conjunto lógico de funcionamento (intuitivo, gráfico
e autoexplicativo) e potencializam o letramento digital dada a sua facilidade de
uso e amigabilidade das suas interfaces.
● Cooperação: segundo Vygostky (1989) “a interação social é apontada como
origem e motor da aprendizagem”, Behar (2013) por sua vez afirma “que sem
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interação, a cooperação não existe”. Ou seja, é a competência que instiga
formas de relacionamento interpessoal, por meio do trabalho em equipe em
prol de um objetivo comum por meio das tecnologias digitais. Portanto a
interação social na plataforma se faz necessária, como mediadora no processo
de ensino e aprendizagem virtual, tanto entre professores/mediadores e alunos
como entre os próprios alunos. o Google Classroom possui ferramentas de
cooperação integradas a todos seus aplicativos de produção, como o chat
GTalk, o mail Gmail e a videoconferência Hangout. A constituição de
comunidades virtuais consiste num tema de relevante interesse para a
educação, principalmente no sentido de compreender de que forma se
constituirá a aprendizagem colaborativa a partir de um AVA. Fainholc (1999),
referindo-se ao pensamento coletivo, afirma que, “mais do que qualquer outra
espécie social, dedicamo-nos ao pensamento coletivo e, assim procedendo,
criamos um mundo de cultura e de valores que é parte integrante do nosso
meio ambiente natural”. Para Loiselle (2002), “a presença de atividades de
aprendizagem colaborativa é uma condição necessária ao estabelecimento de
ambientes de aprendizagem ricos”. A autora considera vantajoso criar redes de
aprendizagens para estudantes compartilharem seus pontos de vista, seja por
correio eletrônico ou por listas de discussão. Tanto o ambiente de sala de aula
virtual Google Classroom como a mídia social G+ possibilitam a criação de
espaços restritos de colaboração, socialização e comunicação.
● Organização: nos ambientes virtuais, a necessidade de gestão do tempo se
faz mais presente do que na modalidade presencial, pois segundo Maia e
Mattar (2007) a modalidade exige uma demanda de tempo superior do que os
de cursos presenciais. Ou seja, no uso dos AVAs, o aluno precisa “aprender a
se autogerenciar”. Assim, é a competência estabelecida pela ordenação,
estruturação

e

sistematização

do

tempo,

materiais

disponibilizados,

informações e trabalhos em grupo no virtual. Esta competência se desenvolve
ao utilizar o gerenciamento da agenda, com o Google Calendar, Google Vault,
e a organização de materiais no Google Drive.
● Comunicação: podemos compreender essa competência como a habilidade
de usar, de forma apropriada, um determinado sistema de sinais, sistema esse
que

não

envolve

apenas

aspectos

linguísticos

(léxico

e

semântica)

relacionados à linguagem, mas também os aspectos social e afetivo (BEHAR,
2013). No contexto virtual, a comunicação basicamente acontece de forma
textual, mas também existe a possibilidade do uso da comunicação visual e
oral. Ou seja, é a competência associada, principalmente, à expressão escrita
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em tecnologias de comunicação síncrona e assíncrona, fundamentada na
clareza, objetividade e relações interpessoais. O Google Classroom possui
ferramenta de comunicação em todos os seus aplicativos, além de email e
feed/fóruns de mensagens. Estabelece-se, assim, uma rede. A comunicação
está diretamente ligada à autonomia na medida em que amplia o espaço
decisório dos estudantes, em que a busca, a compreensão e a avaliação de
fontes necessárias podem ocorrer sem a presença do docente. A memorização
dá lugar à pesquisa e à construção. As interfaces desenvolvidas a partir de
recursos multimídia devem priorizar o “controle do aprendiz”, “encorajando a
exploração e o envolvimento do estudante” (Loiselle, 2002).
● Presença social: é caracterizada pela atuação e envolvimentos dos sujeitos no
espaço virtual (BEHAR, 2013). A presença do sujeito online no ambiente, o
envio de mensagens, a participação do sujeito na construção de um trabalho e
seu papel nas mídias sociais, através de seu compartilhamento de
informações. Portanto, envolve as questões subjetivas ou as sensações do
sujeito ao se perceber imerso na virtualidade. As ferramentas Google
possibilitam a avaliação de indicadores diversos, são integradas entre si
através de uma mesma conta que acessa todas as ferramentas (com
possibilidade de chats) e também são passíveis de compartilhamento em sua
rede social (G+).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a necessidade de desenvolver propostas inovadoras para o
processo ensino e aprendizagem, este trabalho pretendeu apresentar uma
metodologia híbrida, mediada por um AVA, a ser aplicada em cursos de curta de
duração. Almejando o desenvolvimento de habilidades extra-conteúdo nos alunos,
procuramos conciliar metodologias que tendem a desenvolver competências
importantes para o século XXI. Utilizamos três metodologias que expandem o espaço
e o tempo presencial, tradicional das aulas expositivas comuns, além de inverterem a
lógica de apresentação do conteúdo e execução das tarefas. Tais metodologias
podem ser aplicadas mais eficaz e facilmente através das TDICs, pois apresentam
recursos de gerenciamento, pesquisa e armazenamento de conteúdos.
Indicamos uma ferramenta específica para poder evidenciar a aplicação desta
metodologia, levando em conta elementos econômicos, cognitivos e práticos. Apesar
de, no momento deste estudo, não existir nenhuma ferramenta semelhante em todo o
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seu conjunto, é possível aplicar a mesma metodologia em plataformas semelhantes,
caso venham a surgir.
O próximo passo da pesquisa é a aplicação do modelo no ciclo de cursos de curta
duração a serem realizados na Universidade Estadual de Campinas/Brasil, onde será
feita a experimentação e avaliação desta proposta, elencando os prós e contras da
mesma e apontando alternativas.

Será feita avaliação docente e discente da

plataforma e do método, através de pesquisa de opinião (utilizando-se a Escala Likert)
e as avaliações de usabilidade, através do método prospectivo. Tais dados servirão
para aprimoramento do modelo apresentado.
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Resumo:

É notório o fato de que vivemos numa sociedade globalizada
e altamente tecnológica onde as informações se propagam
rapidamente e o conhecimento é reconstruído quase que
diariamente, ou seja, estamos vivendo a chamada “sociedade
da informação”. A educação mediada pelas tecnologias
digitais surge como meio adequado para criar novas
oportunidades educativas para um número cada vez maior e
crescente de jovens e adultos que desejam retomar os
estudos, ter acesso a cursos que complementem sua
educação formal. O objetivo desse trabalho foi compreender
o perfil das acadêmicas do curso de Pedagogia, da
Universidade Estadual do Maranhão, no polo de Balsas e
investigar o grau de dificuldades enfrentado pelas mesmas
no que diz respeito à navegação no Ambiente Virtual de
Aprendizagem. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica
e de campo. Os instrumentos utilizados na coleta de dados
foram: entrevista semiestruturada e anotações de campo, os
sujeitos foram acadêmicas do segundo período de
Pedagogia. Não basta inserir as tecnologias digitais no curso
de Pedagogia, é necessário que o curso seja bem
estruturado, avaliado constantemente e tenha clareza em
relação ao conceito de utilização das tecnologias nos
processos formativos.

Palavras-chave:

Ambiente Virtual de Aprendizagem, formação, professores.

Abstract:

It is well known the fact that we live in a globalized and
highly technological society where information spread rapidly
and knowledge is rebuilt almost daily, that is, we are living in
the so-called "information society". The education mediated
by digital technologies emerges as suitable means to create
new educational opportunities to a growing and growing
number of young people and adults who wish to resume their
studies, have access to courses that complement their formal
education. The aim of this study was to understand the profile
of the Faculty of Education of academic, State University of
Maranhão, in polo Ferries and investigate the degree of
difficulty faced by them with regard to navigation on the
Virtual Learning Environment. To this end, there was
literature and field research. The instruments used in data
collection were: semi-structured interviews and field notes,
subjects were academic 2nd Pedagogy period. Not just enter
the digital technologies in the Faculty of Education, it is
necessary that the course is well structured, evaluated
constantly and get clarity about the concept of using
technologies in the educational processes.

Keywords:

Virtual learning environment, training, teachers.
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1. INTRODUÇÃO
A sociedade atual mergulha em profundas mudanças fazendo emergir ou
induzindo a emergência de uma nova característica: a supervalorização do
conhecimento, exigindo profissionais com senso crítico, criativo, reflexivo e com
capacidade de aprender a aprender.
Para Belloni (2001), as exigências das sociedades contemporâneas são visíveis e
notórias e exigem um novo tipo de indivíduo e trabalhador, dotado de um conjunto de
capacidades que inclui habilidades e competências, que o torne qualificado e capaz de
realizar um trabalho com maior mobilidade, capaz de gerir situações de grupo, de se
adaptar a situações novas, sempre pronto a aprender, um trabalhador mais informado
e mais autônomo.
Dessa maneira, o paradigma educacional emergente requer a inserção de novas
práticas curriculares e metodologias inovadoras, para fazer frente às necessidades de
uma sociedade globalizada que altera o padrão de vida das pessoas, seja na maneira
de se comunicar, nas habilidades profissionais de atuação ou na forma de aquisição
do conhecimento e do pensar.
Neste contexto, as tecnologias têm uma função de grande relevância uma vez que
auxiliam na mediação pedagógica, aumentam a interatividade entre aluno e professor,
e levam um mundo de conhecimento para dentro da sala de aula, através de várias
formas, como por exemplo, a educação a distância via Internet, que tem se tornado
uma referência para o desenvolvimento de propostas que enfatizam a interação entre
os participantes e o desenvolvimento do trabalho colaborativo.
2. MOODLE E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Pode-se afirmar que as novas tecnologias digitaismotivam um número cada vez
maior de pessoas e instituições de ensino superior a criar oportunidades de
democratizar o acesso ao conhecimento sistematizado. A implementação de políticas
educacionais com a mediação das tecnologias digitais uniformiza oportunidades de
acesso e permanência aos indivíduos que não puderam ou não conseguem frequentar
uma escola convencional.
De acordo com Almeida (2015), a disseminação do uso das tecnologias digitais
evidenciou várias maneiras de ampliar o acesso à formação continuada e o
desenvolvimento colaborativo de pesquisas científicas. Nesta conjuntura, surgem os
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA’s): sistemas computacionais destinados ao
suporte e gerenciamento de atividades educacionais mediadas pelas tecnologias
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digitais.
No contexto dos ambientes virtuais de aprendizagem, um dos mais utilizados
atualmente é o Moodle (Modular Object-OrientedDynamic Learning Environment), um
software livre concebido tanto para dar suporte a diversas formas de aprendizagem
(inclusive a Educação à Distância), quanto para facilitar o trabalho colaborativo.É
utilizado em instituições de ensino em todo o mundo por ser um ambiente que não só
trata a aprendizagem como uma atividade social, mas focaliza a atenção na
aprendizagem que acontece quando o aluno constrói artefatos (por exemplo textos),
para que sejam vistos pelos demais usuários.
É imprescindível compreender o Moodle como um ambiente colaborativo de
aprendizagem. O processo de construção do conhecimento nesse tipo de ambiente
exige uma abordagem ativa dos participantes dentro de um processo de reflexão na
ação, interatividade e colaboração realizadas entre os envolvidos na busca de uma
aprendizagem significativa.
Essa ferramenta associada a outras, disponíveis atualmente no mundo das
tecnologias, contribui para a formação de novos paradigmas educacionais, tais como:
comunidades virtuais de aprendizagem, e-learning, recursos de avaliação e
acompanhamento, recursos de publicação e de autoria para professores e alunos,
divulgação de estudos de textos científicos e didáticos, livre circulação de informações.
A formação profissional do docente do século XXI impõe a superação da
fragmentação do saber, de disciplinas estanques, soltas. A universidade que é
responsável por esta formação deve promover modelos mais abertos, flexíveis,
dinâmicos e criativos de processos educativos, não perdendo de vista as múltiplas
dimensões interativas, as múltiplas relações sociais, políticas, culturais e éticas
presentes na vida em sociedade.
A formação inicial de professores ofertada pelas instituições de ensino superior
deve criar condições de aprendizado de conteúdos essenciais para a vida em
sociedade, oferecendo instrumentos de compreensão e intervenção nesta mesma
realidade, favorecendo a participação dos educandos nas instâncias sociais, bem
como o exercício competente de sua profissão.
Assim o ensino nos cursos de formação docente deve constituir-se de um
processo de construção científica e de crítica ao conhecimento historicamente
produzido. Tal desafio se torna crucial na sociedade do conhecimento, pois a docência
exige atuação competente na área de conhecimento bem como o domínio na área
pedagógica, domínio da tecnologia educacional e exercício da dimensão política.
Porém, é preciso ressaltar que “a tecnologia será importante, mas principalmente
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porque nos forçará a fazer coisas novas, e não porque permitirá que façamos melhor
as coisas velhas” (MASETTO, 2009, p. 18 apud DRUCKER, 1993, p. 153).
3. NOVOS CENÁRIOS E NOVAS APRENDIZAGENS
Na educação, surge um novo paradigma educacional que sugere um novo
ambiente escolar educacional, proporcionando uma nova forma de cognição, que
levará o aluno a produzir conhecimentos e colocando o professor numa nova visão do
ensino e aprendizagem, contando com uma tecnologia de informação e comunicação,
dentro de um contexto interativo. Diante de todo esse processo, o papel da
Universidade e do professor evidencia-se como desafiador, uma vez que se torna
iminente a formação de cidadãos aptos à utilização da tecnologia no seu cotidiano de
forma crítica e criativa.
No cenário do século XXI, fica evidente que muitos dos conhecimentos adquiridos
durante o período de formação precisam ser atualizados com frequência face à
evolução da ciência e das tecnologias. Também as competências desenvolvidas por
um trabalhador estarão obsoletas antes do término de sua carreira profissional, sendo
que, atualmente, poucas são as ocupações que não necessitam de formação
específica de forma continuada.
Grandes desafios são postos para a formação docente uma vez que desse
processo de mudanças radicais emerge uma nova natureza do trabalho: o indivíduo
deve ser capaz de aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos. Nesse
contexto, educação mediada por tecnologias digitais é o novo paradigma educacional
que marca a sociedade moderna, baseada no conhecimento e no aprender a aprender
ao longo da vida.
A educação mediada por tecnologias possibilita a realização de atividades de
modo assíncrono, em que a interação entre os agentes é defasada no tempo, ou de
forma síncrona, em que a interação entre os indivíduos acontece em tempo real,
permite que o conhecimento seja construído de forma colaborativa, alcançando
regiões desprovidas de oportunidades de formação.
Todavia, o grande desafio dessa educação mediada por tecnologias está
ancorado na incorporação de todos os recursos tecnológicos para a criação de
ambientes de aprendizado suportados pelas tecnologias digitais, que potencializem o
processo de transformação de informações em conhecimentos, independentemente
da hora ou local. É de fundamental importância que o processo de ensino e de
aprendizagem se dê em um ambiente de construção de conhecimento, onde a
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interdisciplinaridade e a contextualização funcionem como alicerces para o seu
desenvolvimento.
A educação mediada pelas tecnologias, nessa perspectiva, deve incluir interfaces
nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) que permitam a interatividade e a
aprendizagem colaborativa com os outros sujeitos envolvidos – professores, tutores e
principalmente outros estudantes – por meio de processos de comunicação síncronos
(chats, videoconferência) e assíncronos (fórum de discussão, lista, blogs, web fólios).
Deve propiciar condições favoráveis ao processo de autoaprendizagem e aproximar o
sujeito das questões relacionadas ao papel das tecnologias da informação e
comunicação nas práticas pedagógicas.
Aprender em um ambiente mediado pelas tecnologias da informação e
comunicação significa, a partir desses pressupostos, expressar ideias, tomar decisões,
dialogar, oferecer contra palavras, trocar informações e experiências, enfim, produzir
conhecimento, sem, necessariamente, contar com a presença física de outros sujeitos.
Os recursos tecnológicos devem ser capazes de propiciar a constituição de um
ambiente colaborativo de forma a tornar a aprendizagem, fundamentalmente, uma
experiência social, de interação pela linguagem e pela ação; devem propiciar o
afloramento de uma comunidade de aprendizagem, de discurso e de prática, de tal
maneira a produzir significados, compreensão e ação crítica, sem deixar de assegurar
a centralidade do indivíduo na construção do conhecimento.
A interação ampla e irrestrita com todos os envolvidos no processo educativo se
torna a base que deve orientar os ambientes de aprendizagem na educação mediada
pelas tecnologias como os “chats”, fóruns, listas de discussões, propiciando a
convergência e integração de diferentes linguagens e mídias: verbais, sonoras,
visuais, icônicas, textuais ou hipertextuais. Somente essa convergência de visões de
mundo e de linguagens pode instaurar um espaço discursivo polifônico de forma a
potencializar novos modos de criar, pensar, comunicar, interagir, aprender e ensinar,
potencializando a construção do conhecimento.
Esse entendimento da linguagem e dos meios tecnológicos no processo formativo
implica uma profunda alteração nos procedimentos didáticos tradicionalistas fundados
nos princípios da transmissão de conhecimentos. Ao impor uma nova lógica
comunicacional interativa que permite ao estudante a participação, a manipulação, a
modificação das informações e a coautoria, facilita as trocas, a colaboração, as
associações e formulações de novos conhecimentos; potencializa ao indivíduo as
condições necessárias para que ele se torne sujeito na construção do seu
conhecimento.
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Perceber esses pressupostos relacionados à educação mediada pelas tecnologias
significa responder, mesmo que em parte, às atuais exigências da educação, que
privilegia a construção compartilhada do conhecimento, a hipertextualidade, a
interatividade, a intersubjetividade, a autonomia e o desenvolvimento da consciência
crítica dos estudantes. Significa entender o processo de formação como a construção
de significados e conhecimentos, que se constroem por meio do processo de interação
social.
4. INDÍCIOS DE UM CAMINHAR
Tem-se observado nos últimos anos no Brasil que a Educação àDistância (EaD)
tem recebido amplo incentivo dos governantes, principalmente do governo federal que
tem investido nesta área, criando inclusive políticas públicas neste âmbito. Essas
ações visam estabelecer um processo de sincronia com a dinâmica social
contemporânea moderna: busca por formação inicial e formação continuada por parte
dos indivíduos e o avanço do processo de globalização, impulsionado pelas novas
tecnologias digitais. Processo esse que alterou as relações de mercado, levando a
uma crescente demanda por alternativas mais dinâmicas de formação e qualificação
do trabalhador atendendo a essa nova configuração social (ALVES et al.2007).
A EaD vem conquistando importante espaço ao permitir que milhares de
indivíduos tenham acesso ao saber sistematizado. Os alunos dos cursos na
modalidade a distância, na maioria, são adultos e que por razões diversas (distância
dos grandes centros, questões de incompatibilidades de horários, etc.) optaram em
frequentar um curso superior nesta modalidade. Dados do Censo do Ensino Superior
2013 (BRASIL, 2015) apontam que no período de 2012-2013, a matrícula cresceu
3,6% nos cursos a distância e que os mesmos já contam com uma participação
superior a 15% na matrícula de graduação.
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) iniciou suas atividades na área da
educação mediada pelas tecnologias no ano de 1997 com a criação do Núcleo de
Educação à Distância, hoje Núcleo de Tecnologias para Educação (UEMANET), com
o Programa Magistério 2001. O referido Núcleo tem por objetivo à formação do
profissional das diversas áreas, principalmente da educação, em nível de ensino
médio, graduação, pós-graduação e formação continuada. Atualmente, desenvolve os
seguintes cursos voltados para a formação inicial econtinuados dos professores:
Pedagogia (graduação), Filosofia (graduação), especializações e vários cursos de
aperfeiçoamento.
As metodologias utilizadas são as mais variadas visto que se ajustam às
1211

propostas das disciplinas, às especificidades da educação à distância e aos princípios
da universidade. São utilizados os recursos presentes no ensino presencial
ecomplementados

por

outros

recursos:

material

impresso,

vídeo

aulas,

webconference, acompanhamento tutorial (tutor presencial, tutor à distância),
AVA/Moodle e acervo bibliográfico.
É sabido que a educação à distância rompe com a dimensão espaço/tempo, ou
seja, a interação com o professor é indireta e tem de ser mediatizada por uma
combinação adequada de suporte tecnológico. Porém, ela exige uma relação efetiva
entre os envolvidos no processo ensino e aprendizagem.
Para que essa premissa fosse atendida, a Universidade Estadual do Maranhão
criou a seguinte estrutura: implementação de uma rede informacional garantindo assim
a comunicação entre os sujeitos do processo educativo; a criação de ambientes
virtuais; implementação logística para distribuição do material didático; implantação
dos Centros de Apoio (polos).
Ao longo do curso de Pedagogia, os alunos desenvolvem diversas atividades
práticas na comunidade escolar. Essas atividades são as mais diversificadas
possíveis, tais como palestras, oficinas, mostras pedagógicas, seminários temáticos,
etc. e tem por objetivo maior proporcionar ao acadêmico contato com a realidade
escolar e suas contradições e ao mesmo tempo, permitir ao futuro professor a
possibilidade de construção de novos paradigmas.
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Buscando identificar quais as dificuldades de navegação no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA/Moodle) e compreender o perfil das acadêmicas do curso de
Pedagogia à distância da UEMA, no polo de Balsas, realizou-se pesquisa bibliográfica
e de campo e seguiu uma abordagem qualitativa de cunho descritivo. A presente
produção está embasada nos seguintes autores: Almeida (2015); Alves (2004); Belloni
(2009); Niskier (2010), dentre outros.
O presente trabalho está apoiado na concepção materialista histórico-cultural. A
perspectiva histórico-cultural fundamenta-se no método e nos princípios teóricos do
materialismo histórico-dialético. De acordo com essa abordagem, o pressuposto
primeiro de toda a história humana é a existência de indivíduos concretos, que na luta
pela sobrevivência organizam-se em torno do trabalho estabelecendo relações entre si
e com a natureza, transformando-a e sendo transformado, criando novas condições
para sua existência (TRIVIÑOS, 2011, p. 51).
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Para a coleta de dados utilizou-se como instrumento a entrevista semiestruturada.
A entrevista semiestruturada pode ser entendida como um meio do qual o pesquisador
utiliza para obter algumas certezas a respeito do objeto estudado, valoriza a presença
do investigador e oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante tenha
liberdade e espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação (TRIVIÑOS,
2011, p. 146).
Os sujeitos foram 06 acadêmicas do 2º período do curso de pedagogia
correspondendo a 30% da turma e o período contemplado pela pesquisa compreende
o 2º semestre de 2015. Após seleção das alunas que seriam entrevistadas, mantevese um primeiro contato e só depois, no segundo encontro, as entrevistas foram
gravadas e autorizadas sua publicação, mediante assinatura do termo de cessão,
pelas alunas. Para efeito de identificação dos sujeitos da pesquisa passaremos a
identificá-los como: entrevistado (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Para o estudo das entrevistas, optou-se pela metodologia da análise de conteúdos
(MACEDO, 2000 apud BARDIN 1997), recurso que tem como escopo descobrir o
sentido das palavras, das frases e das imagens que constituem o material analisado. À
medida que fomos sistematizando algumas informações disponíveis nas falas, numa
perspectiva indutiva, buscamos construir o sentido das mensagens no que diz respeito
a dificuldades inerentes ao uso do AVA no curso de Pedagogia. Para a realização de
nossas reflexões, optamos por apresentar recortes das falas dos atores entrevistados
e a descrição dos fatos observados, complementando-os com a explicação ou leitura a
partir dos pressupostos abordados neste estudo.
Pelos relatos das entrevistadas percebe-se que todas são maranhenses, casadas,
possuem filhos e ficaram muito tempo fora da escola após o término do Ensino Médio.
Ocupam as seguintes profissões: professora nas séries iniciais do Ensino
Fundamental (turma multisseriada, zona rural), operacional, equatro são professoras
no Ensino Infantil (zona urbana). Quando se questionou o porquê da escolha de um
curso superior ofertado via educação a distância, obteve-se os seguintes depoimentos.
“Escolhi um curso na modalidade a distância por falta de opção, as faculdades
particulares são muito caras; a questão da pedagogia é uma escolha minha
porque eu quero aprofundar meus conhecimentos nessa área, sempre sonhei
com isso” (Entrevistada 1).

A fala da entrevistada 2 também demonstra que a escolha do curso se deu por
questões financeiras, “a escolha se deu em função das dificuldades financeiras, não
tínhamos como pagar, apareceu essa oportunidade de fazer um curso a distância”. A
entrevistada 3 também compartilha da mesma situação ao afirmar que: “escolhi o
curso de pedagogia a distância porque comecei a trabalhar com crianças, uma
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oportunidade que tive, pois não tenho condições de pagar curso”. A fala da
entrevistada 4 também corrobora ao afirmar que foi “o nome da faculdade que pesou
na hora da escolha do curso a distância, ela é estadual, as outras são particulares,
presenciais”. Por sua vez, a entrevistada 5 demonstra que a escolha do curso se deu
em função do trabalho que a mesma exerce: “o curso de pedagogia vai me ajudar a
ensinar melhor, pois trabalho numa pré-escola”. Finalmente, a entrevista 6 afirma que:
“a escolha do curso foi porque quero aprofundar conhecimentos”.
Todas as atividades do curso de Pedagogia, com exceção das avaliações
presenciais e dos seminários temáticos, são realizadas via Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA – plataforma Moodle), o que pressupõe que todos os alunos
tenham domínio de informática. Porém, na prática não é isso que acontece conforme
relatos da entrevistada 1 ao lembrar o primeiro acesso à sala virtual do curso:
“Fiquei até assustada por eu não saber nem ligar o computador.Como eu que
não sabia nada daquilo ali pensei que não daria conta de levar em frente um
curso dessa forma, me assustei na hora e pensei: vou sair daqui e nunca mais
volto. Mas depois, pensei: eu vou conseguir. Eu não tenho facilidade com a
tecnologia, por ter nascido e sido criada na zona rural e sempre trabalhei na
zona rural, não tenho facilidade nenhuma com computador, computador é um
bicho de sete cabeças pra mim, até hoje é”.

A mesma dificuldade é relatada pela entrevistada2 ao relembrar o primeiro acesso
realizado na plataforma Moodle.
“Tenho dificuldades na informática, fiz um curso básico de informática, mas não
coloquei em prática, acabei esquecendo. Mas, o professor logo que a gente
acessou o AVA falou que não era para ninguém ficar ansioso, aos poucos a
gente foi conseguindo, ‘tô’ indo. Eu já acesso algumas coisas”.

A fala da entrevistada 3 também nos relata suas dificuldades ao acessar o
Ambiente Virtual de Aprendizagem nas primeiras semanas do curso afirmando que a
maior dificuldade encontrada foi: “enviar as tarefas, foi esse o meu problema: eu não
sabia, eu não entendia, fui obrigada apedir ajuda para outras pessoas para conseguir,
me matriculei em um curso de informática para me aperfeiçoar”. A entrevista 5
corrobora ao afirmar que “não sabia o que vinha pela frente, não tenho domínio de
internet, mas sabia que eu ia consegui desenvolver”.
Fica evidente que as alunas não têm domínio de informática e que o curso precisa
ser reavaliado neste quesito, já que não contempla nenhuma disciplina relacionada a
esta temática em sua estrutura curricular. A formação inicial do professor é crucial
para a melhoria do ensino, embora não seja o único fator responsável por essa
questão. A necessidade de atualização constante cresce não somente em relação ao
domínio de conteúdos específicos, mas também em relação ao uso das novas
tecnologias digitais como ferramentas pedagógicas. Segundo Demo (2010, p. 191)
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“nenhuma profissão envelhece mais rapidamente do que a do professor, precisamente
porque lida mais de perto com a lógica do conhecimento. Mais decisivo do que colher
um diploma é manter-se atualizado pela vida afora”.
Porém, não basta capacitar o futuro professor para usar as novas tecnologias, é
indispensável que ele seja capaz de selecionar informação, re-construir conhecimento,
ou seja, tenha um posicionamento crítico contribuindo para a transformação da
realidade. A formação inicial deve estar voltada para o desenvolvimento da
competência, indispensável ao exercício da prática docente, comprometida com a
sociedade e com a comunidade na qual a universidade se insere. Embora na prática,
se perceba a distância existente entre currículo e a prática docente, ou seja, um
descompasso entre a formação inicial e o que se exige dele na docência.
Outra questão inquietante merece reflexão mais apurada: se as alunas não têm
domínio de informática como elas conseguem enviar as atividades solicitadas pelos
professores-conteudistas no AVA? A esse respeito, obteve-se os seguintes
depoimentos.
“Escrevo no papel, levo no cyber para um funcionário digitar, salvar no pen drive,
e até ele tem dificuldade em enviar porque pouquíssimas pessoas desses cyber
sabem enviar essas tarefas da UEMA. Eu já perdi várias atividades por falta de
informação, o pessoal não sabe enviar e eu não sei dizer como enviar, tudo isso
é dificuldade pra mim” (Entrevistada 1).
“Os fóruns que são pequenos eu mesmo digito e envio, agora, as atividades eu
ainda não consigo digitar e enviar sozinha, meu filho digita e salva no pen drive,
ai eu vou aocyber e envio tarefas ou então, as minhas colegas que tem
computador enviam pra mim” (Entrevistada 2).
“Agora, eu estou digitando em casa, tudo direitinho, mas é o meu sobrinho quem
envia, quem está me ensinando direitinho porque eu não sei navegar no AVA,
onde postar as tarefas, onde enviar, ele veio aqui na UEMA, o tutor explicou pra
ele e ele me ajuda” (Entrevistada 3).

A entrevistada 4 afirma que: “ainda tenho muitas dificuldades neste sentido,
sempre peço alguém para digitar minhas tarefas e também postar no AVA. A mesma
situação é vivenciada pela entrevista 5: “minha filha é quem digita minhas atividades,
não tenho afinidade com o computador tampouco internet. A entrevistada 6, por sua
vez, afirma que: “apesar das dificuldades, já consigo postar as tarefas no AVA”.
A formação inicial do professor é crucial para a melhoria do ensino, embora não
seja o único fator responsável por essa questão. A necessidade de atualização
constante cresce não somente em relação ao domínio de conteúdos específicos, mas
também em relação ao uso das novas tecnologias digitais como ferramentas
pedagógicas.
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Espera-se que os cursos de formação inicial formem o professor ou colaborem
para sua formação, desenvolvendo conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a
capacidade de investigar a própria prática docente para, a partir dela, constituírem e
transformarem os seus saberes-fazeres no cotidiano escolar. Portanto, “o desafio dos
cursos de formação inicial é colaborar no processo de passagem dos alunos de seu
ver o professor como aluno ao seu ver-se como professor”. (PIMENTA, 2009, p. 20,
grifos autor).
Quando questionados de onde acessavam o Ambiente Virtual de Aprendizagem,
as entrevistadas foram unânimes em afirmar que acessam o ambiente via laboratório
de informática existente no polo de apoio presencial e também recorrem a cybercafés.
Tal situação se deve ao fato de que as alunas não possuem internet em casa nem
tampouco no trabalho. Consideram ainda o AVA imprescindível para seu aprendizado
nesta modalidade de ensino, pois afirmam que é um ambiente que não necessita de
conhecimentos elaborados de informática, pode ser acessado em qualquer lugar e
possui uma interface fácil de estudar. Embora reconheçam as dificuldades existentes
no processo de ensino e aprendizagem mediado pelas tecnologias digitais, conforme
explicita a entrevistada 1: “estou me arrastando, engatinhando, me adaptando aos
desafios impostos pela tecnologia, se eu dominasse seria melhor, eu gosto de acessar
o AVA, acho muito interessante você abrir o computador e ter informações”.
É de fundamental importância, que os processos de ensino e de aprendizagem
ocorram em um ambiente de construção em que a interdisciplinaridade e a
contextualização funcionem como alicerces para o seu desenvolvimento. Porém, não
se deve justificar a introdução da internet simplesmente pela rapidez no processo de
passagem das informações. É importante que essa introdução se prenda a uma
mudança global de nova forma de "fazer pedagógico” em consonância com os meios
pedagógicos adequados.
A preparação do professor para a utilização das tecnologias digitais deve atender
as mesmas exigências dos demais cursos presenciais: formar um ser autônomo,
crítico e criativo.
Não podemos nos contentar com a construção de uma sociedade elitizada,
fazendo apenas uso automático de tantas máquinas colocadas a serviço do
homem. Elas precisam ensejar a aventura do raciocínio, da reflexão, da crítica.
Sem isso, estaremos condenados a sair de um analfabetismo para outro, este
mais grave, porque eletrônico (NISKIER, 2010, p. 22).

Os processos de aquisição do conhecimento que estão sendo vivenciados na
sociedade do conhecimento assumem atualmente um papel de destaque e exigem da
educação a formação de um profissional crítico, criativo, reflexivo e com capacidade
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de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em grupo e de se conhecer como
indivíduo.
6. CONCLUSÕES
Vive-se um novo paradigma que ao invés de promover o ensino promove a
aprendizagem colaborativa, oportunizando e colocando o controle do processo de
aprendizagem nas mãos do educando, do aprendiz, e ao mesmo tempo, auxiliando o
professor a entender que a educação não é somente a transferência de conhecimento,
mas um processo de construção do conhecimento pelo aluno, como produto do seu
próprio empenho.
O AVA é sem dúvida um excelente recurso na educação à distância ao contribuir
para um processo de aprendizagem dinâmico, interativo e colaborativo. Porém, há
necessidade de que os alunos e professores participem ativamente de um processo
contínuo de colaboração, motivação, investigação, reflexão, desenvolvimento do
senso crítico, de indução à criatividade, à descoberta e à reinvenção. É notório nos
relatos orais das alunas que não há domínio dos conceitos básicos de informática e
tampouco o curso oferece esse suporte, pois não apresenta nenhuma disciplina
voltada para este aspecto.
Muitos são os benefícios que as tecnologias propiciam para a formação
acadêmica. Mas, para que ocorra o aprendizado não basta ter estes recursos
tecnológicos disponíveis, é necessário que o curso seja bem estruturado, avaliado
constantemente e tenha clareza em relação ao conceito de utilização das tecnologias
nos processos formativos. Ao mesmo tempo há necessidade de que o estudante
domine os conhecimentos básicos para a utilização plena dos recursos tecnológicos
propiciando-lhe mais flexibilidade e autonomia para desenvolver suas atividades,
assim como interagir com os professores e demais alunos, evitando o isolamento e o
abandono.
Sabendo que a educação escolar contribui para a transformação social, a
Universidade não pode perder de vista o objetivo último da prática educativa, que é
preparar o aluno para o pleno exercício da cidadania. Essa premissa supõe formar um
docente crítico, consciente e participativo, capaz de compreender a realidade na qual
está inserido, intervir nela e participar do processo de construção para uma sociedade
mais igualitária. Daí a necessidade de uma educação transformadora que possibilite
uma reversão do quadro de exclusão digital dos maranhenses.
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Resumo:

Este estudo tem como objetivo, a partir de aportes teórico-pedagógicos
e da pesquisa de campo, analisar a forma como a programação de
computadores, foco do Projeto Escola de Hackers, influencia o
processo auxiliar da aprendizagem atenção, exposto por Pozo, na sua
obra Aprendizes e Mestres: a nova cultura da aprendizagem. O Projeto
consiste em um conjunto de ações que favorecem o aprendizado de
técnicas e habilidades de programação, através do software Scratch, a
alunos e a professores. As categorias de análise são os quatro
processos auxiliares da aprendizagem - motivação, atenção,
recuperação e transferência e a consciência, que reportaram à atenção
como o segundo fator de maior influência na aprendizagem da
programação.

Palavras-Chave:

Programação
de
Computadores,
Processos
aprendizagem, Escola de Hackers, Scratch, Atenção.

Abstract:

This study aims, from theoretical and pedagogical contributions and
field research, to analyze how computer programming, focus of the
School of Hackers Project, influences on the auxiliary process of
learning attention, exposed by Juan Ignacio Pozo in his work
Apprentices and Masters: the new culture of learning. The Project
consists of a set of actions that nurture learning techniques and
programming skills, through the Scratch software, for students and
teachers. The analysis categories are the four learning auxiliary
processes - motivation, attention, recovery and transfer and awareness,
which reported to attention as the second factor of greatest influence in
learning programming.

Keywords:

Computer Programming, auxiliary Learning Processes, School of
Hackers, Scratch, Attention.

auxiliares

da

1. INTRODUÇÃO
O objetivo desse estudo é, a partir de aportes teórico-pedagógicos e da pesquisa
de campo, analisar a forma como a programação de computadores, foco do Projeto
Escola de Hackers, influencia o processo auxiliar da aprendizagem atenção, expostos
por Pozo. O Projeto consiste em um conjunto de ações que favorecem o aprendizado
de técnicas e habilidades de programação, através do software Scratch, a alunos do
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6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e a professores das escolas municipais de
Ensino Fundamental de Passo Fundo.
O estudo deteve-se na primeira edição do Projeto, em 2014, o qual guiou-se por
quatro etapas: a definição dos conteúdos e da metodologia a ser empregada pelos
monitores nas escolas inscritas - etapa preliminar, realização das oficinas - etapa de
execução, formatura e etapa de avaliação do projeto. Optou-se pelo ambiente de
programação Scratch para desenvolver as atividades da Escola de Hackers, porque
esse recurso já vinha sendo utilizado na Olimpíada de Programação de Computadores
para Ensino Fundamental, de onde surgiu a ideia deste Projeto.
Como procedimentos metodológicos, o estudo aconteceu entre os meses de
fevereiro a dezembro e beneficiou-se de doze fontes de dados, dentre eles, de
pesquisa bibliográfica; de entrevistas, de questionários, leitura das fichas de cadastro
dos alunos; da participação em reuniões junto à comissão organizadora do Projeto;
das memórias de aula e da observação junto a uma classe de onze alunos - seis
meninas e cinco meninos, de uma das escolas participantes. Assim, o universo
principal do pesquisador foi a observação de uma turma de onze alunos, enfatizando
que não houve interação com alunos e monitoras.
A seleção dos alunos foi realizada pela equipe diretiva das escolas e variou entre
15 e 20 participantes por turma, os quais se reuniram em duas horas semanais, no
laboratório de informática das escolas, de maio a dezembro, no turno inverso às
atividades escolares. O Projeto contou com a participação total de vinte e uma
equipes, somando um número de 312 alunos do Ensino Fundamental para seis
monitores.
Os alunos participantes da Escola de Hackers dedicam-se às oficinas do Projeto
porque possuem uma motivação própria, uma vez que não são obrigados a se fazer
presentes, não recebem nota, conceito ou pontuação pelos desafios programados e
não são aprovados ou reprovados, apenas programam. A Escola de Hackers faz parte
de um contexto caracterizado por Pozo, o qual diz que vivemos hoje num contexto de
sociedade do conhecimento onde as demandas de aprendizagem conduzem os
cidadãos a aprenderem “cada vez mais coisas, mas que aprendam de outra maneira,
no âmbito de uma nova cultura da aprendizagem.” (2004, p.34).
A motivação, atenção, recuperação e transferência das representações presentes
na memória dos sujeitos e a consciência, segundo Pozo (2002), são mobilizados como
processos auxiliares da aprendizagem que, neste contexto de Escola de Hackers se
acredita serem influenciados pela possibilidade de programação, através das
intervenções das (os) monitoras (es), as (os) quais possuem experiência sobre o
ambiente Scratch e dos sujeitos que estão participando desse processo de
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aprendizagem. Esta mobilização do sistema cognitivo, segundo o autor, é essencial
para que o sujeito aprenda. Nesse sentido, o problema desta pesquisa constrói-se da
seguinte maneira: Em que medida a programação de computadores, foco do Projeto
Escola de Hackers, ativa o processo auxiliar da aprendizagem atenção, propostos por
Pozo?
O artigo a ser apresentado é qualitativo e de caráter exploratório, sendo que a
matriz teórica da qual se originaram as categorias de análise provém dos estudos
sobre os quatro processos auxiliares da aprendizagem, de Pozo, em sua obra
Aprendizes e Mestres: a nova cultura da aprendizagem, desmembradas em doze
subcategorias, que são as três principais formas de manifestação das categorias, na
ordem: por motivos, expectativa, intervenção; por controle, seleção e vigilância; por
reconhecimento, evocação e transferência; por planejamento, regulagem e avaliação.
Dessas, observou-se que, das doze fontes de dados mencionadas acima,
documentadas por meio da pesquisa em campo, foram analisadas 1065 incidências,
sendo que 466 reportaram à motivação como fator de maior influência na
aprendizagem da programação e 262 à atenção como segundo fator de maior
influência, ativada pelas formas de manifestação controle, seleção e vigilância. Além
desses processos, evidenciou-se a consciência mediante a aplicação de três tipos de
controle: planejamento das tarefas, regulação e avaliação das próprias produções e
resultados. Pode-se afirmar que os onze alunos, cuja vinculação ao Projeto foi
analisada, construíram conhecimentos sobre programação de computadores que
extrapolaram aqueles provenientes das monitoras.
2. SISTEMATIZANDO OS QUATRO PROCESSOS AUXILIARES DA
APRENDIZAGEM DE JUAN IGNACIO POZO, COM ÊNFASE NA ATENÇÃO
A motivação, atenção, recuperação e transferência e a consciência são
identificadas como processos auxiliares da aprendizagem que, no contexto de Escola
de Hackers, são ativados pela possibilidade de programação, na presença das (os)
monitoras (es), as (os) quais possuem experiência sobre o ambiente Scratch e dos
sujeitos que estão participando deste processo de aprendizagem. Esta mobilização do
sistema cognitivo, segundo Pozo, é essencial para que o sujeito aprenda.
Juan Ignacio Pozo, na obra Aprendizes e Mestres: a nova cultura da
aprendizagem (2002) embasa as categorias de análise desse estudo. O autor
estrutura a sua obra em quatro partes, sendo que na segunda, apresenta um modelo
do sistema cognitivo humano e os principais processos que contribuem para a
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aprendizagem, em que se enfatizará a presença dos quatro processos auxiliares da
aprendizagem.
Para compreender os processos relacionados às atividades da aprendizagem, é
necessário situá-las, primeiramente, no contexto social em que foram geradas, em sua
história. Em épocas passadas, a aprendizagem era reprodutiva e os alunos escreviam
e reescreviam até memorizar tal conteúdo para reproduzi-lo com facilidade. Esta
época não pode ser comparada com as demandas da nova cultura da aprendizagem,
tanto em qualidade, como em quantidade. Esta nova cultura, muito mencionada por
Pozo no decorrer de sua obra, faz com que o ser humano aprenda cada vez mais,
mais coisas. Pozo (2002, p.32, grifo do autor) afirma que “jamais houve uma época em
que tantas pessoas aprendessem tantas coisas distintas ao mesmo tempo, e também
tantas pessoas dedicadas a fazer com que outras pessoas aprendam. ‘Estamos na
sociedade da aprendizagem’.”.
O autor frisa que, possivelmente, o ser humano está produzindo aprendizagens,
em maior ou menor grau, em todas as suas atividades ou comportamentos. Uma das
teses que Pozo desenvolve, é a de que toda a situação de aprendizagem sempre
implicará distintos tipos de resultados, processos e condições. Para isso, é necessário
aceitar que ele é dotado de sistemas de memória interconectados, ou seja, nessa
nova sociedade, composta por um turbilhão de informações, a memória do ser
humano acaba por reconstruir as informações que recebe, mais do que registrá-las,
reproduzi-las ou, servir como arquivo cultural, no sentido tradicional.
Com a intenção de ampliar o entendimento sobre os processos da aprendizagem
que ocorrem no ser humano, em especial, entre onze alunos participantes do projeto
Escola de Hackers, num contexto novo de escola, com a utilização da programação de
computadores, é que se optou por evidenciar os quatro processos auxiliares da
aprendizagem, para servirem de lastro de análise dos dados da pesquisa de campo.
Vale ressaltar que cada categoria apresenta características próprias, mas que,
concomitantemente, se complementam. Juntas, elas proporcionam ao indivíduo uma
maior aprendizagem, que se reflete numa maior consciência do próprio funcionamento
cognitivo. Desse modo, tratar-se-á rapidamente sobre cada uma delas, dando ênfase
à atenção.
A motivação é o primeiro processo auxiliar da aprendizagem, elencado por Pozo,
e suas principais formas de manifestação são por meio de motivos, expectativas e
intervenção. Aprender implica ter motivação, a qual pode ser por motivos extrínsecos,
intrínsecos; por expectativas de fracasso; por intervenção.
A atenção é o segundo processo auxiliar da aprendizagem e suas principais
formas de manifestação são os três mecanismos ou, também identificado por Pozo,
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como função do sistema atencional humano: o controle de recursos limitados, a
seleção da informação que deve ser processada e a vigilância ou alerta, que permite
sustentar a atenção.
Este processo da aprendizagem está estreitamente ligado à memória de trabalho,
a qual necessita ser ativada para que o indivíduo consiga processar as informações
mais relevantes e lembrá-las futuramente. Mesmo assim, nem sempre isto acontece,
justamente por possuir uma memória limitada. Isto acontece por várias causas ou
mecanismos. O primeiro diz respeito a um sistema de controle que é limitado, ou seja,
a atenção funciona como a gasolina, conforme é consumida também, é esgotada.
Assim, existem dois processos: controlados, quando a atenção está ativada, e
automatizados, quando não se detectam os erros em uma determinada ação, portanto,
age-se sem atenção. O segundo mecanismo diz respeito à seleção de informações
que devem ser processadas. Esta acontece quando o indivíduo detém uma maior
atenção naquilo que lhe é mais interessante ou naquilo que mais o motiva no
momento. O terceiro mecanismo se refere à vigilância, a qual permite sustentar a
atenção por um tempo contínuo, mesmo assim, chegará um momento em que seus
recursos se esgotam. Portanto, é preciso recuperar forças e distribuir melhor os
recursos. Assim sendo, é importante que o indivíduo tenha autonomia para organizar o
ritmo de aprendizagem, de forma que distribua seus recursos estrategicamente. Para
facilitar este processo de ativação do sistema atencional no contexto escolar, existem
alguns mecanismos, como selecionar a informação mais relevante ou ajudar o aluno a
selecionar, dosar e diversificar as tarefas, além de apresentá-las de forma
interessante. Com isso, pode-se obter uma maior atenção sob um determinado
conhecimento e, portanto, uma maior aprendizagem.
O terceiro processo auxiliar da aprendizagem é a recuperação e suas principais
formas de manifestação são por reconhecimento, evocação e por transferência da
aprendizagem para contextos novos.
A consciência é a última categoria e o quarto processo auxiliar da aprendizagem.
Suas principais formas de manifestação são por meio de três tipos de controle,
mencionados pelo autor: planejamento da tarefa, regulagem de sua execução e
avaliação de seus resultados.
O que se pretende no tópico 1.2 é fazer uma breve explanação sobre a
programação de computadores e sua relação com o surgimento da informática
educativa, perfil do aluno do século XXI e os processos auxiliares da aprendizagem.
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3. PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES: RELAÇÃO ENTRE INFORMÁTICA
EDUCATIVA, PERFIL DO ALUNO DO SÉCULO XXI E PROCESSOS AUXILIARES
DA APRENDIZAGEM
Juan Ignácio Pozo, nas suas obras, deixa claro que nunca houve na história uma
sociedade composta por uma grande quantidade de pessoas aprendendo uma
quantidade enorme de coisas ao mesmo tempo. Portanto, identifica-a como sociedade
da aprendizagem, pois exige que o ser humano esteja assim, sempre em busca de
aprender mais coisas e de formas diferentes. Uma destas formas para aprender é por
meio da informática que, por si só, é educativa; e para o perfil do aluno de hoje, não
existe educação sem informática.
Partindo do ponto de vista de sua contextualização, a informática educativa, mais
especificamente, o computador, segundo Valente (1999), surgiu com a intenção
primordial de resolver os problemas em cursos de pós-graduação e como máquina de
ensinar, a partir de sua capacidade de programação. Fazendo esta correlação entre o
surgimento do computador, em 1958, e a época em que está sendo realizado este
estudo, passaram-se cinquenta e sete anos. Assim, chega-se à conclusão de que a
finalidade da máquina não mudou e, esta ideia é defendida por muitos estudiosos da
área, os quais mostram que todos deveriam programar, caso contrário, as pessoas
serão programadas pela máquina, como afirma Rushkoff (2012).
Papert (1985), na sua experiência com a linguagem de programação LOGO,
afirma que os indivíduos criam, pensam, inventam, experimentam, usam o animal
cibernético, identificado por uma tartaruga, para movimentá-la conforme o próprio
comando, o que os faz agirem de forma autônoma, planejarem, regularem e avaliarem
as próprias construções de conhecimento.
Douglas Rushkoff enfatiza que programar “significa determinar os códigos e as
regras por meio das quais nossas muitas TICs construirão o futuro”. (2012, p.147). Ou
seja, o indivíduo que nasceu nesta era possui as habilidades do aluno do século XXI,
em que é apelidado de Homo Zappiens, Nativos Digitais ou Geração Z e, portanto,
possui autonomia para criar as próprias regras, as quais, segundo o autor, atribuirão
reflexos futuros à sua vida no mundo, caso isso não aconteça, então, o ser humano
estará fadado às limitações do computador e ficará à mercê de ser programado por
ele.
Pozo (2004) diz que é importante que se formem alunos dotados de capacidades
de aprendizagem, capazes de construir suas verdades particulares dentre tantas
verdades parciais e que estejam preparados para usarem estas informações de forma
estratégica e assimilarem-nas de forma crítica.
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Bonilla (2005) complementa a afirmação de Pozo, dizendo que, quando o
indivíduo se sente desafiado, ele acaba buscando, sem a ajuda de outras pessoas, as
melhores formas para criar, fazer e propor tarefas, o que influencia na transformação
de informações em conhecimentos. Ainda, este processo faz parte do primeiro
mecanismo ou função do sistema atencional, relacionado por Pozo, o qual o divide em
processos controlados, com atenção e, automatizados, sem atenção.
Programação de computadores pode ser explorada para o desenvolvimento de
habilidades como: resolução de problemas, pensamento criativo, raciocínio lógico,
experimentação sistemática e, recentemente como forma de alfabetização, para uma
sociedade moderna, em que a programação se insere como disciplina escolar
obrigatória, pois permite que os cidadãos se tornem ativos produtores de conteúdo
digital interativo para web, facilitando o processo de aprendizagem. (FESAKIS,
SERAFEIM, 2009).
Concluí-se que a programação de computadores está inteiramente ligada à
aprendizagem e quem programa torna-se produtor (a) de softwares, de objetos
educacionais, objetos de aprendizagem. Segundo Papert (1994), “a melhor
aprendizagem ocorre quando o aprendiz assume o comando” (p.37), ou seja, quando
ele possui o controle sobre a própria aprendizagem. Para isso, necessariamente o
sujeito usufruirá dos quatro processos auxiliares da aprendizagem e suas formas de
manifestação.
No vídeo “Scratch, Media Lab Video” Resnick e outros pesquisadores do
Laboratório MIT dizem que, com o Scratch, o programador terá controle sobre seus
projetos, decidindo que mudanças quer fazer. Silver diz que gosta “da ideia de uma
ferramenta que possa ser utilizadas, em escolas, mas que induz o aprendiz a usar
sozinhos” (1:38) e que um dos objetivos deles é a criação de uma comunidade
mundial de criadores, para que compartilhem seus projetos com amigos de todo o
globo, pois assim vão aprender um com o outro.
Assim, a presença da informática, por si só, acorda no indivíduo do século XXI os
quatro processos elencados pelo autor Pozo, as quais fazem com que o sujeito
aprenda por motivos internos, que partem do desejo de aprender pela satisfação
pessoal de estar compreendendo ou dominando uma Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), relacionada à informática educativa. Vale ressaltar que a atenção
se destacou dentre os quatro processos auxiliares da aprendizagem e se sobressaiu
diante da recuperação e da consciência. Com esse enfoque, segue-se para a
metodologia utilizada nesse estudo, a qual mostrará a categoria de análise atenção
nesta contextualização de Escola de Hackers.
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4.

METODOLOGIA DA PESQUISA REALIZADA E ANÁLISE
Esta é uma pesquisa qualitativa e os procedimentos técnicos utilizados foram, na

maior parte, livros e os instrumentos de coleta de dados foram entrevistas,
questionários e observação. O universo principal do pesquisador foi a observação de
uma turma de onze alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, de uma escola de
Passo Fundo, participantes do Projeto Escola de Hacker.
O estudo a ser apresentado voltou-se especialmente em direção aos quatro
processos

auxiliares

da

aprendizagem:

motivação,

atenção,

recuperação

e

consciência, que são aprofundados por Pozo (2002), os quais foram elencados como
categorias de análise, que desmebraram-se em doze subcategorias, por motivos,
expectativa, intervenção; por controle, seleção e vigilância; por reconhecimento,
evocação e transferência; por planejamento, regulagem e avaliação, conforme Figura
1.

Figura 1: Categorias de Análise. Fonte: Autora

As quatro categorias e suas doze subcategorias somadas às doze fontes de
coleta de dados, realizados através das observações, participação das reuniões com a
comissão organizadora do Projeto; leitura das fichas de cadastro dos onze alunos;
acompanhamento das memórias de aula das (os) monitoras (es); entrevistas com a
equipe diretiva da escola participante, coordenadora do laboratório de informática da
escola, Professoras de Português e Matemática dos participantes, monitora e alunos
participantes e questionário mensal, enviado à equipe diretiva, coordenadora e
monitora da Escola e observação do grupo participante da Olimpíada de Programação
de Computadores, resultaram na soma de todos esses valores, expostos na Tabela de
controle das análises, disponível em <https://goo.gl/quGGMy> e representada na
Figura 2. O principal objetivo desta Tabela foi verificar o número de manifestações de
cada um dos processos auxiliares da aprendizagem e analisar se algum deles se
destacaria na experiência realizada.
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Figura 2: Tabela de Controle das análises. Fonte: Autora
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Para fazer a distribuição dos números de manifestações, elaborou-se uma Tabela
com questionamentos para a distribuição das doze fontes de dados, disponível em
<https://goo.gl/quGGMy> e representada na Figura 3; composta pelas quatro
categorias, suas doze formas de manifestação e questionamentos retirados da obra de
Pozo (2002), a fim de facilitar a organização dos dados coletados e, enfim, chegar ao
resultado final deste estudo.

Figura 3: Tabela com questionamentos para a distribuição dos dados. Fonte: Autora

Cada questionamento foi elaborado cuidadosamente, com base nas citações
organizadas para cada uma das manifestações. Um exemplo de distribuição dos
dados está em, ao perceber que a fala da aluna A cabe no questionamento O aluno
está sobrando recursos para prestar atenção em outras tarefas subsidiárias, exemplo
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ao som de uma mosca ou a buzina de um carro, ou está utilizando seus processos
controlados nas atividades? , correspondente à subcategoria controle, procedeu-se à
cópia da fala e colou-se nos links online desta subcategoria. Posteriormente, somouse ao número de vezes em que foram percebidas. Assim, dessa mesma forma, foi
realizado em cada uma das doze fontes de dados coletados na pesquisa em campo,
totalizando 1065 indícios, que resultou em uma Tabela de Controle das Análises.
Então, situou-se as categorias de análise, num universo de cultura da nova
aprendizagem e, com isso, chegou-se aos resultados da análise da forma como a
programação de computadores, foco do Projeto Escola de Hackers, influencia o
processo auxiliar da aprendizagem atenção, propostos por Juan Ignacio Pozo,
enfatizando que o foco do estudo estará no processo auxiliar da aprendizagem
atenção e que a matriz teórica está na obra Aprendizes e Mestres: a nova cultura da
aprendizagem.
A partir dessa contextualização, chegou-se a alguns números. Dentre os quatro
processos auxiliares da aprendizagem, a motivação foi a que mais mostrou
manifestações, com 466 indícios e em segunda colocação, a atenção, com 262
indícios, restando a recuperação, com 171 indícios e a consciência ficou com o menor
número de indícios, totalizando 166 indícios, conforme gráfico 1.

Gráfico 16: Resultados das categorias. Fonte: Autora

A atenção obteve 262 manifestações, dentre as suas subcategorias, que
apontaram 130 para a primeira função do sistema atencional, o controle, em que os
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alunos demonstraram depositar todos os seus recursos em uma determinada
atividade, por exemplo; 111 para a segunda função, a seleção, que tem muito a ver
com a motivação, em que os alunos depositaram maior atenção ao que achavam mais
interessante; 21 para a terceira função, a vigilância, em que os alunos forçaram sua
atenção por um tempo contínuo, provocando o esgotamento dos recursos cognitivos.
Para explicar sobre o controle dos recursos atencionais limitados, Pozo (2002,
p.147) traz um exemplo, direcionando o leitor, para que reflita sobre a leitura da
própria obra, dizendo que, quando “uma tarefa, como ler este livro requer que
utilizemos processos controlados, concentrando nela nossa atenção, mal nos sobram
recursos para outras tarefas subsidiárias”, como, por exemplo, no voo de uma mosca
ou ao barulho de uma buzina de carro.
Ainda, explica a distinção entre dois processos, os controlados e os automáticos,
que significam que o aluno está agindo com ou sem atenção, ou seja, tomada como
um contínuo. O autor cita alguns exemplos que auxiliam o entendimento de uma ação
de atenção automatizada; um deles é quando o indivíduo tenta entrar num carro igual
ao seu, mas que não é o seu, ou então, ao colocar uma cafeteira no fogo sem o café.
Contudo, o autor menciona que “Inclusive na tarefa mais automatizada resta um
resíduo atencional que nos permite perceber nossos erros e, se ainda há tempo,
corrigi-los.” (2002, p.147).
No caso do controle, que obteve o maior número de manifestações, poder-se-iam
trazer muitos exemplos interessantes para serem discutidos. Advêm, assim, citar aqui
somente algumas manifestações, como o caso, percebido pela pesquisadora no dia
dezoito de junho com o aluno D, que “das 14h até às 16h, levantou-se apenas uma
vez para ver a programação do colega E, que o chamava insistentemente. Depois
disso, permaneceu programando,” sem tirar os olhos do monitor do computador. Com
isso, o aluno mostrou que estava detendo da sua maior atenção, ou seja, por
processos controlados e por seleção, na própria programação.
Uma fala que demonstra total atenção por processos automatizados, percebida no
dia vinte e cinco de junho, foi numa situação em que a aluna H estava com dúvidas e
questionava as monitoras sobre diversos comandos. Grifa-se uma das falas em que
questiona: “como faço para marcar?”, sendo que a monitora A respondeu: “usa a
caneta”. A aluna retorna: “a caneta do caderno?” e a aluna L mostrou: “é esta aqui”.
Em seguida, a aluna H direciona-se a um determinado colega: “aluno G onde eu
coloco palco?”. Estas perguntas, sem dúvida já haviam sido mostradas anteriormente
pelas monitoras e são meramente simples, ao ponto de verificar que a caneta, por
exemplo, jamais poderia ser a de caderno e sim, a que está dentre os comandos de
caneta, proporcionada dentre os comandos do próprio Scratch.
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Vale comentar sobre uma das atividades que ocorreu na oficina do dia vinte e sete
de agosto, no pátio da Escola, onde as monitoras realizaram uma atividade prática,
utilizando-se dos blocos lógicos, de um desenho, no chão, em formato de três colunas
diferenciadas pelas cores dos blocos e por questionamentos. Assim sendo, todos os
alunos se posicionaram no início do desenho e deveriam avançar casas conforme
tivessem, em mãos, os blocos correspondentes ao questionamento, até chegarem ao
final do desenho. Ao terminar a atividade, as monitoras perguntaram sobre quem
gostaria de fazer os questionamentos. Nesse instante, o aluno E logo se manifestou. É
interessante referir que o aluno não ditava apenas os questionamentos, mas mudavaos, por exemplo, em vez de dizer: “Se blocos grossos, então ande uma casa”, o aluno
incrementara para: “Se blocos grossos, então vermelhos, ande duas casas”, “se
blocos grossos, então amarelos, ande duas casas”. Nesse processo, para descobrir
que blocos possuíam em suas mãos e se correspondiam ao questionamento, os
alunos apresentaram processos de atenção seletiva e controlada. Além disso,
percebe-se que essas manifestações também estavam presentes nas falas do aluno
E, quando planejava novos questionamentos, sob aqueles já prontos, apresentados
pelas monitoras.
Para finalizar, seguem dois exemplos que demonstram a atenção por seleção e
controle. O primeiro foi a partir da observação da pesquisadora, no dia dezoito de
junho, “quando os alunos acessavam à internet, era exclusivamente para a
programação no Scratch e não com outra intenção, como acessar o Facebook, por
exemplo. Os alunos estiveram o tempo todo focados nos desafios.” Naquele dia, os
alunos tiveram que buscar imagens na web para acrescentarem a seus desafios.
Portanto, tiveram que acessar sites de busca e, enfim, navegar na web. Poderiam ter
desviado a atenção para algo que mais tivessem interesse ou então, agissem por
processos automatizados, mas, ao contrário, se mantiveram atentos ao Scratch e,
rapidamente acessavam páginas, buscavam o que precisavam para o desafio e logo
retornavam à programação.
Uma segunda situação está na fala da monitora A, na reunião do dia dezesseis de
junho: “Os alunos estão fazendo o que querem e não deixam a gente dizer o que eles
têm que fazer. Então, ficamos só tirando dúvidas. Eles não fazem o que pedimos. Eles
faziam o que achavam interessante”. E, realmente, na aula do dia dois de junho, foi
unânime a atitude dos alunos referente à atenção ao Scratch. Enquanto as monitoras
tentavam explicar a atividade, nenhum aluno se voltou a elas, todos continuaram
programando. Depois, numa explicação sobre como adicionar foto da internet ou do
computador no ambiente, os alunos tiveram a mesma reação. Com isso, as monitoras
perceberam que o desejo deles era explorar o Scratch e, por estarem motivados com
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isto, permitiram que assim fosse e deixaram o conteúdo a explicar para outro dia em
outra oficina.
A partir dessas duas percepções, fica fácil exemplificar este processo auxiliar da
aprendizagem, a atenção. Além disso, pode-se afirmar que os alunos detêm sua maior
atenção, ou seja, por motivos e por seleção, no que acham mais interessante, bem
como seus processos cognitivos serão destinados ao que estão fazendo e, dificilmente
a outras situações, no caso, às explicações das monitoras ou o uso de redes sociais.
Assim, a atenção ganhou destaque dentre as quatro categorias de análise dentro
do Projeto Escola de Hackers. Este foi o processo auxiliar da aprendizagem que
mostrou o segundo maior número de manifestações entre suas subcategorias:
controle, seleção e vigilância. Nessa perspectiva, Pozo (2002, p.148) deixa claro que
na “sociedade do bombardeio de informação através de múltiplos canais, em que
tantas informações competem ferozmente por nossa atenção, nos inclinaremos mais
por aquela informação que “alude” a nós pessoalmente”. Esta hipótese pode ser
confiscada, mas despende de um novo estudo, como tantos outros que se desdobram
de um estudo exploratório.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa analisou um contexto amplo de Escola de Hackers sobre os quatro
processos auxiliares da aprendizagem dos alunos participantes do Projeto, afunilandose a categoria ou processo auxiliar da aprendizagem atenção, bem como suas
subcategorias ou formas de manifestações controle, seleção e vigilância. Ainda assim,
a pesquisa possibilita muitas formas de análises futuras acerca dos processos de
aprendizagem e formas de manifestação.
Foi possível verificar uma quantidade de 1065 indícios, dentre todos os dados
coletados nesta pesquisa e, concluir, a partir da Tabela de Controle de Análises, que,
nos dias vinte e dois de outubro, quatro de junho e vinte e sete de agosto, os alunos
mostraram maior número de manifestações de aprendizagens. Nessa ordem, obtevese uma soma de sessenta e quatro, sessenta e uma e cinquenta e cinco
manifestações, o que equivale quantitativamente, um número superior às demais
oficinas observadas.
Assim, foi possível compreender que os alunos aprendem e ativam o processo
atenção com mais intensidade quando há momentos de mais interação, por meio de
dinâmicas, por exemplo, as quais estabeleceram, metodologicamente, aulas diferentes
das demais, as quais foram desenvolvidas dentro do laboratório de informática, com o
uso do Software Scratch e do computador, estando cada aluno concentrado em seu
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equipamento e em suas programações. Então, conclui-se que, quanto maior a
interação entre os aprendizes e entre aprendizes e mestres, termos usados por Pozo,
maior é a aprendizagem dos quatro processos auxiliares, em especial, da atenção.
Pode-se dizer que este contexto diferente de Escola esteja mais próximo de uma
escola apropriada a estudantes da nova cultura da aprendizagem, que Pozo menciona
em sua obra, na qual os aprendizes e mestres vivem no meio de um turbilhão de
informações, e que exige dos indivíduos a capacidade de aprender cada vez mais,
mais coisas, “mas que aprendam de outra maneira, no âmbito de uma nova cultura da
aprendizagem, de uma nova forma de conceber e gerir o conhecimento, seja da
perspectiva cognitiva ou social.” (POZO, 2004, p.34).
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Resumo:

Este artigo tem como objetivo apresentar uma experiência da
utilização da plataforma Moodle, desde a implantação até a
implementação e a disseminação de cursos, na referida
plataforma da Rede Municipal de Ensino do Município de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. O
artigo apresenta uma pesquisa de abordagem qualiquantitativa, com objetivos descritivos e explicativos, com
base em procedimentos técnicos bibliográficos e de
levantamentos, referentes aos depoimentos relatados nos
fóruns e aos documentos que nos conduziram a refletir sobre
a referida experiência e sua relevância para a formação
continuada de profissionais da educação da Secretaria
Municipal de Educação. Diante da análise dos resultados,
constados no ambiente virtual, referentes à implementação
do Moodle, verificou-se que formação continuada possibilitou
que o conhecimento transpusesse os muros da escola e da
Secretaria.

Palavras - chave:

Formação de professores, Moodle, Rede Municipal de Ensino
de Campo Grande – MS.

Abstract:

This article aims to present an experience of using Moodle,
from implantation thru the implementation and courses
spread on said platform of the Municipal Education Network
of the city of Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. The
article presents a research with a qualitative and quantitative
approach, with descriptive and explanatory, purposes based
on bibliographic technical procedures and surveys relating to
testimonies given in the forums and documents that led us to
reflect on that experience and its relevance to the continuing
education and education professionals of Municipal Secretary
of
Education.
After
analyzing
the
results
of
the
implementation
of
Moodle,
exposed
in
the
virtual
environment, it was found that continuing education enabled
knowledge transpose the walls of the school and Secretary.

Keywords:

Education of teachers, Moodle, Field Municipal Education
Network Grande - MS.
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1. INTRODUÇÃO
Apresentamos uma experiência desenvolvida com a plataforma Moodle da
Secretaria Municipal de Educação (SEMED), no município de Campo Grande, Estado
de Mato Grosso do Sul que faz parte da região do Pantanal, situado Centro-Oeste do
Brasil.
A plataforma foi implantada na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
(REME), desde 2009 com intuito de subsidiar as formações continuadas dos
professores e especialistas em educação que atuam na SEMED e nas escolas da
REME.
Essa experiência está embasada, principalmente nas teorias Nakamura (2008),
Dougiamas (2001) e Prensky (2001). Neste contexto, discutimos as fases de
implantação e implementação da plataforma, bem como a evolução dos cursos
ofertados e as dificuldades técnicas e pedagógicas.
Esta pesquisa tem como sujeitos profissionais de educação da Rede Municipal de
Ensino (REME); formados nas diversas áreas, que atuam na SEMED e nas unidades
escolares do município de Campo Grande/MS.
Com base nas ideias de Meirinhos (2006), referendadas em sua tese Desenvolvimento profissional docente em ambientes colaborativos de aprendizagem a
distância: no âmbito da formação contínua, organizou-se os instrumentos de coleta de
informações que foram adaptados para a realização desta pesquisa, uma vez que
ambas investigam formação continuada de professores por meio do Moodle. Dessa
forma, são utilizados os seguintes instrumentos: análise de documentos e do Ambiente
Virtual Moodle (AVA), contemplando as legislações específicas da SEMED e os
registros eletrônicos do AVA, especificamente os dados referentes a quantidade de
cursos e usuários cadastrados na plataforma.
Portanto, o processo de levantamento de dados iniciou com o acesso ao Moodle,
para se coletar informações referentes à quantidade de cursos e de usuários e à
adesão e à progressão, desde o início da utilização do AVA até os dias atuais, bem
como o acesso aos documentos e às legislações vigentes na SEMED que envolvem
os dados da referida pesquisa.
Todo esse processo é importante para fazer a triangulação das informações, pois
segundo Gil (2010, p. 124) é relevante
Confrontar a informação obtida por uma fonte com outras, com vistas a corroborar
os resultados da pesquisa. Assim, quando são obtidas informações de três diferentes
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fontes e pelo menos duas delas mostram convergência, o pesquisador percebe que os
resultados podem ser corroborados.
Nesse sentido, têm-se as representatividades dos participantes que são os
professores cursistas e os mediadores pedagógicos com o propósito de proporcionar
maior credibilidade na referida pesquisa.
2. A EAD ENQUANTO MODALIDADE DE ENSINO
As bases legais para o oferecimento de cursos a distância em instituições
superiores são regulamentadas pelo Decreto n. 5.622, Diário Oficial da União de
20/12/05 e estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases n. 9394/96. O Decreto n.
5.773, de nove de maio de 2006 regulamenta a oferta de educação a distância, a sua
abrangência e a obrigatoriedade de polos de apoio presencial. (BRASIL, 2001). Nos
referenciais de qualidade da EAD, consta que é “um grande equívoco considerar que
programas a distância possam dispensar o trabalho e a mediação do professor”
(SEED/MEC, 2003, p. 8).
Essa distância, segundo o autor, com o advento das tecnologias digitais aos
poucos foi eliminada, devido às atividades síncronas, que possibilitou o trabalho por
meio do professor mediador.
Na visão de Moran (2008), com o advento das tecnologias digitais, as barreiras
temporais estão sendo eliminadas com estas comunicações, onde o professor e
aprendizes se encontram para trocar ideias, por exemplo, em um bate-papo ou chat. O
distanciamento temporal passa a significar a possibilidade ou não de realizar
atividades simultâneas.
Além disso a educação online pode se dar por meios telemáticos, como
videoconferência e teleconferência, que “abrange desde cursos totalmente virtuais,
sem contato físico” (MORAN, 2008, p.). Sendo assim, a educação on-line é um
conceito amplamente utilizado para definir a utilização da plataforma Moodle como
meio de interação, mediação pedagógica e apoio ao ensino presencial dos alunos da
escola pública.
3. METODOLOGIA E ANÁLISE DA PESQUISA
Este estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva com abordagem qualiquantitativa, pois se utilizam dados quantitativos e qualitativos para demonstrar
resultados acerca da progressão de salas ofertadas nos cursos de formação
continuada destinado a professores da educação básica.
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Entende-se que é uma pesquisa descritiva, porque os dados não são
manipulados, mas observados e registrados. Dessa forma, relata-se o comportamento
da variável, entre o quantitativo de interação a progressão da utilização do ambiente.
Nos aspectos quantitativos só podem analisados com profundidade se aliados
qualitativamente e assim pode - se inferir conclusões ou gerar questões que
demandam uma nova perspectiva na condução da pesquisa para direções diferentes
(FERNANDEZ, 2013).
Partindo deste pressuposto, no ambiente Moodle, foram evidenciados dados por
meio análise comparativa e inferências que tem com foco atender o objetivo e a
problemática em questão.
Os dados da Quadro 1 evidenciam desde a implantação do ambiente virtual
Moodle, que está disponível no endereço moodle.semed.capital.ms.gov.b, o qual
pode-se visualizar o quantitativo de cursos e número de participantes, que foram
gerados automaticamente pelo Moodle.
Ano

Quantidade de cursos

Quantidade de usuários

2008

02

160

2009

05

310

2010

07

420

2011

05

288

2012

10

787

2013

15

535

2014

24

931

2015

06

311

2016

21

198

Quadro 1 – Relatório de utilização do Moodle.

Com esteio nas ideias de Gil (2010, p. 27), as pesquisas descritivas “podem ser
elaboradas também com a finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis”.
Dessa forma estudou-se as características da progressão dos cursos e números de
usuário desde 2008 até o presente ano.
No primeiro momento, foram escritos na plataforma dois cursos: Tutoria Online e A
pesquisa Colaborativa Utilizando o Ambiente Moodle e a Metodologia Wiki. A oferta do
primeiro curso, Tutoria Online, possibilitou a formação de professores em ambientes
virtuais de aprendizagem para quem atuava nas escolas de tempo integral, Esta
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formação teve início como projeto piloto, com propósito de implantar a cultura de
utilização de ambientes virtuais na REME.
Com estudos relacionados ao Moodle o projeto foi retomado no ano posterior,
2009, com cursos na modalidade híbrida (presença física e virtual). A SEMED ofertou
cinco cursos aos professores e aos técnicos lotados na secretaria. 2010 foi um ano
preponderante na utilização do AVA, pois trouxe grandes desafios pedagógicos e uma
das maiores dificuldades técnicas desse período de utilização.
Um dos desafios foi a utilização do ambiente Moodle com alunos do ensino básico
a pedido de uma professora de Ciências com o curso Aprendizagem de Ciências na
Escola Municipal Elpídio Reis e a oferta do curso Ambientes Virtuais de Aprendizagem
no Contexto da Aprendizagem e Avaliação pela Divisão de Tecnologia Educacional
(DITEC) da SEMED.
O curso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, também denominado AVA foi
ofertado a 50 professores coordenadores de tecnologias com intuito de propiciar
formação continuada desses profissionais e criar uma rede de compartilhamento de
ideias por meio do Moodle e demais plataformas virtuais. O referido curso teve uma
carga horária de 200 horas, sendo 120 horas de presença virtual, 40 horas de
presença física e 40 de preparação de oficinas que foram aplicadas nas escolas pelos
professores cursistas. O curso foi estruturado em nove módulos: 1. Ambientes virtuais
de aprendizagem de aprendizagem e a construção de textos multimodais; 2.
Aprendizagem e autoria; 3. A pesquisa como princípio científico e educativo; 4.
Qualidade na educação: um diagnóstico de sua escola; 5. Aprendizagem, autoria e
avaliação; 6. Avaliação e Políticas Educacionais; 7. Aprendizagem Virtual; 8. Teoria e
ação por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem e a Web 2.0; 9. Trabalho de
conclusão de curso por meio do texto multimodal.
Para Sakate (2012, p. 52) tal curso, no decorrer das suas etapas, trouxe grandes
questionamentos, reflexões e aprendizagens: “A vivência no ambiente proporcionou
aos professores uma forma de externalizar as suas aprendizagens, os seus pontos de
vista, as colaborações e os questionamentos”.
Nesse contexto ao mesmo tempo que houve uma ampliação na quantidade de
usuários no ambiente ocorreu uma das maiores dificuldades técnicas desse período
de utilização do Moodle, devido a uma descarga elétrica. Houve a perda irreparável de
dados no servidor Web, pois o gerencimento de backup estava direcionado para outro
banco de dados e não para o Moodle.
Sendo assim, no ano de 2011 houve diminuição de procura em consonância com
cursos ofertados, devido à falta de confiabilidade no sistema. Na ocasião a equipe de
tecnologia

educacional

(NUTEC),

solicitou

aos

técnicos

responsáveis

pelo
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gerencimento do banco de dados uma estrutura compatível com a necessidade de
utilização, com sistemas de backups e ambiente refrigerado.
Superando as necessidades técnicas observa-se que no ano de 2012, o ambiente
teve uma massiva participação com dez cursos e 687 usuários.
Nos anos de 2013 e 2014, o ambiente foi implementado em três escolas. A
utilização do Moodle, iniciou em duas escolas a priori como espaço de interação,
formação e compartilhamento de informações, sendo que na terceira, as salas foram
disponibilizados para professores e alunos, porém houve pouco envolvimento com os
espaços virtuais, repercutindo nos alunos.
As experiências nas escolas caracterizaram – se em uma prática inovadora, mas
se faz necessário uma reflexão sobre as questões estruturais, o acompanhamento
desses professores e da sua utilização com os alunos.
Iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica, com objetivo de levantar estudos já
realizados, que se aproximam do assunto abordado nesta pesquisa para a
constatação de lacunas de campos de investigação e assim apropriar-se desses
vazios. A partir desse início, delimitou-se a pesquisa, consultaram-se autores que
abordam as temáticas inerentes a este estudo para o embasamento teórico e científico
do trabalho.
De forma análoga, o objetivo e a problemática desta pesquisa pretenderam
investigar as questões explicativas “como” e “qual”, referente à interação e sua
contribuição para o desempenho dos estudantes, no contexto de um curso a distância
de formação continuada de professores. Para tanto, se teve acesso aos dados do
curso online, que se encontram registrados no ambiente Moodle. Eles não podem ser
manipulados, mas se pode fazer observações diretas, retirar informações relevantes e
sistematizá-las, a fim de realizar a análise.


Moodle: expansão na Rede
O Moodle foi criado por Martin Dougiamas. Segundo Dougiamas (2001), a

plataforma Moodle é um aplicativo gratuito da web que os educadores podem utilizar
na criação de sites de aprendizado. O Moodle, de acordo com Nakamura (2009, p. 23)
é distribuído gratuitamente, sob a licença GNU-GLP e pode ser instalado em diversos
ambientes como: MS-Windows, Linux e Unix:
Acrônimo de Modular Object Oriented Distance Learning – MOODLE – é um
sistema modular de ensino à distância orientado a objetos. O termo “orientado a
objetos” está, na verdade, relacionado à maneira como o sistema foi construído. Tratase de um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas de software
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baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas
de objetos.
A filosofia de trabalho do ambiente Moodle é o “construtivismo social”. Entende-se por
essa concepção a possibilidade do aluno atuar na sua aprendizagem:
O Construtivismo afirma que a aprendizagem é especialmente efetiva quando se
realiza tendo em vista a partilha com outros. Essa experiência pode ser, por exemplo,
uma frase pronunciada; uma mensagem na Internet ou elementos mais complexos
como uma pintura, uma casa ou uma aplicação informática. Nakamura (2009 apud
TEODORO; ROCHA, 2007).
De acordo com as estatísticas contidas no site oficial da plataforma Moodle,
disponível em HTTP://moodle.org, existem 223 países que utilizam o Moodle, sendo
67.941 cursos registrados. No Brasil temos 4.067 cursos registrados, sendo o terceiro
país no ranking a utilizar a referida ferramenta.
O Moodle da SEMED de Campo Grande – MS, Brasil foi implantado como projeto
piloto em 2008, no curso Tutoria Online, o qual visava atender aos técnicos da referida
secretaria. Nos anos seguintes, iniciava-se a implementação, por meio do Núcleo de
Tecnologia Educacional (NUTEC) que passou a utilizar o ambiente em suas
formações. Atualmente temos uma demanda de 3.178 usuários em 152 cursos, sendo
que, duas salas pertencem às escolas do município e 150 pertencem aos diversos
setores da SEMED.
Nesse sentido, a referida secretaria, por meio do NUTEC, além de administrar o
ambiente Moodle, promove formações continuada aos profissionais da educação com
vistas a potencialização das práticas pedagógicas e a utilização dos recursos da Web
2.0 com a finalidade de promover a autonomia e a aprendizagem dos técnicos, alunos
e professores, tanto para utilização do ambiente, como na formação dos professores
em cursos específicos, como Tutoria Online, Ambiente Virtual de Aprendizagem e
Avaliação, entre outros.
Sendo assim, para que seja aberta uma sala virtual com oferta de cursos faz - se
necessário atentar aos seguintes critérios: os responsáveis pela utilização do
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) devem participar de formação específica
oferecida pela SEMED e enviar uma proposta de curso que é analisada pela equipe do
NUTEC, setor responsável pelo ambiente virtual institucional, acessível pelo endereço:
http://moodle.semed.capital.ms.gov.br.
Os cursos atendem à política de cada setor da SEMED, com vista a formação
continuada e suas especificidades.
Na Figura 1 visualizamos a página principal do Ambiente Virtual de Aprendizagem
da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campo Grande/MS.
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Figura 1: Página principal do Moodle

A Figura 2 mostra o espaço para postagem do Trabalho Final de Curso (TFC),
onde pudemos evidenciar a interação no fórum para postagem de umas das atividades
do curso Ambientes Virtuais de Aprendizagem no Contexto da Aprendizagem e
Avaliação, turma A do ano de 2014.

Figura 2: Fórum para postagem de atividades
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4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A questão norteadora do artigo é relatar sobre a implantação e implementação do
AVA Moodle, da REME de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.
Diante disso, desde a implantação observou-se inúmeros desafios e dificuldades,
pois com essa nova proposta de utilização do Moodle para formação continuada de
profissionais da educação, alguns não tinham uma cultura digital e até mesmo não
dispunham de laptops e acesso à Internet. Além das dificuldades operacionais,
ressaltamos ainda a dificuldade de acesso ao ambiente.
Entretanto, é de suma importância destacar que tais desafios contribuiram para
impulsionar os cursistas, os quais foram vencendo as dificuldades juntamente como os
professores formadores e se apropriando do ambiente e das formações.
Destaca-se, no decorrer desses sete anos de utilização do Moodle, o aumento de
adesão dos profissionais de educação, uma vez que existem 3.178 usuários em 152
cursos registrados no AVA, sendo que alguns usuários relatam que a ferramenta está
tão integrada em suas formações, que não consegue visualizar suas formações sem a
utilização da mesma.
Em suma, a valorização e a importância da formação continuada dos profissionais
da educação, visto que todos os envolvidos na utilização de um espaço que vai além
dos muros da escola e da SEMED, a fim de alcançar o objetivo na formação e
consequentemente obterem um bom desempenho no processo de ensino e
aprendizagem da REME.
5. NOTAS
[1] A Divisão de Tecnologia Educacional (DITEC) a partir do decreto n. 12771, de
16/12/2015, após reestruturação da Estrutura Básica da Secretaria Municipal de
Educação, passou a ser denominada como Núcleo de Tecnologia Educacional
(NUTEC).
[2] GNU-GPL (General License Public) é um termo utilizado por Richard Stallman
(1984) para designar software livre.
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Resumo:

Esse artigo discute a produção de subjetividade e o uso das
tecnologias da informação e comunicação na educação na perspectiva
da educação desterritorializada, compreendida como a educação que
resiste às políticas públicas impostas, que aproveita as brechas para
produzir singularidades, que resiste aos fluxos instituídos da educação
oficial. Apresenta a proposta do Centro Juvenil de Ciência e Cultura
analisando-a na perspectiva da educação desterritorializada e da
produção de subjetividade autorreferente. Os principais fundamentos
do estudo encontram-se nos pressupostos teóricos de Gilles Deleuze e
Felix Guattari. O uso das tecnologias da informação e comunicação
nos Centos Juvenis de Ciência e Cultura configura-se como fator
essencial para criar condições de possibilidade de desenvolvimento de
uma cultura virtual, que supere o paradigma da transmissão de
conhecimento e busque, com ações coletivas, caminhos para a
produção de novos saberes. Os Centros Juvenis estão,
potencialmente, abertos para experimentar metodologias de formação
dos estudantes, com o uso das TIC, que favoreçam a autoria e o
protagonismo juvenil e que produzam uma realidade diferente das
práticas hegemônicas, inventando, junto com o outro, novos modos de
conhecer, de aprender.
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Abstract:

This paper discusses the production of subjectivity and the use of
information and communication technologies in education from the
perspective of deterritorialized education, understood as education that
resists the imposed policies that advantage loopholes to produce
singularities, which resists the flow instituted the official education. It
presents the proposal of the Centro Juvenil de Ciência e Cultura
analyzing it from the perspective of deterritorialized education and
production of self-referential subjectivity. The main fundamentals of the
study are the theoretical assumptions of Gilles Deleuze and Felix
Guattari. The use of information and communication technologies in
Centros Juvenis de Ciência e Cultura is an essential factor to create
conditions of possibility of development of a virtual culture overcome the
paradigm of transmission of knowledge and search, with collective
actions, ways to produce singular subjectivities. The youth centers are,
potentially, open to try other methods of training young people and
produce a different reality of hegemonic practices, inventing, along with
the other new ways of knowing, to learn.
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1. INTRODUÇÃO
A educação brasileira vive um processo de crise (desvalorização do profissional
da educação; imposição de pedagogias e políticas públicas desvinculadas da
realidade do aluno; pedagogias que reforçam o status quo e não permitem a
transformação das pessoas, da sociedade; subserviência ao modelo neoliberal, entre
outras razões), que nos faz repensar as políticas públicas educacionais e, em
especial, neste estudo, repensar o processo de ensino-aprendizagem com o uso das
tecnologias

da

informação

e

comunicação

na

perspectiva

da

educação

desterritorializada (Souza, 2013).
A instalação de uma nova ordem econômica, globalizada, na qual estamos
imersos, contribuiu, entre outras coisas, e para além da difusão das tecnologias da
informação e comunicação (TIC) e da rede Internet, para uma proposta que considera
a educação como bem de consumo, como produto e, portanto, sujeita às regras do
comércio internacional (Axt, 2008). Na educação atual, essa situação se apresenta na
medida em que observamos a imposição de currículos e avaliações homogêneos,
desconsiderando questões culturais, regionais, éticas e interesse dos alunos;
valorização da quantidade em detrimento da qualidade da educação; além de
desvalorização dos profissionais da educação.
De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa,
2012), aplicado em 65 países, o Brasil ficou em 58º no ranking. O Pisa mede o
desempenho dos alunos em leitura, matemática e ciências e procura ir além do
conhecimento escolar, “examinando a capacidade dos alunos de analisar, raciocinar e
refletir ativamente sobre seus conhecimentos e experiências, enfocando competências
que serão relevantes para suas vidas futuras, na solução de problemas do dia-a-dia”
(INEP, 2016).
O resultado da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA, 2014), também
demonstra a dificuldade dos alunos em leitura, escrita e matemática. Segundo a ANA,
22,21% dos alunos de oito anos têm aprendizado inadequado em leitura (nível 1),
34,46% em escrita e 57,07% em matemática. Considerando os resultados por
região/estado, a Bahia apresenta índices preocupantes, apenas 24% dos alunos
apresentam níveis de leitura adequado - níveis 3 e 4 e 22% em matemática – níveis 3
e 4.
No ensino médio, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB, 2013),
na Bahia, em uma escala de 0 a 10, foi 2,8, abaixo da média nacional que foi 3,7. A
projeção para o estado em 2021 é chegar ao índice de 4,5.
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Analisando esses dados verificamos o enorme desafio que tem o Brasil e, em
especial, a Bahia, em relação à educação dos nossos jovens. Os índices de
proficiência dos estudantes baianos encontram-se em níveis insatisfatórios. Os dados
evidenciam a necessidade de “ampliar o tempo dos estudantes na escola e qualificar
esta permanência, intensificando o interesse do aluno pelo seu processo de
aprendizagem e oferecendo oportunidades de aprofundamento dos estudos” (CJCC,
2015, p. 2). Para isso, são necessárias políticas públicas bem definidas e baseadas
em fundamentos de qualidade da educação, que no contexto atual, “passa por
redesenhar a escola como um ambiente interessante para os estudantes, no qual eles
não apenas se sintam acolhidos como também sejam instigados, desafiados a
comprometer-se com o seu percurso formativo” (CJCC, 2015, p. 2).
Algumas estratégias têm sido estudadas e implementadas para criar condições de
possibilidade de melhoria da qualidade da educação na Bahia, uma delas é a criação
dos Centros Juvenis de Ciência e Cultura (CJCC), que potencializam a autoria dos
jovens com a inserção efetiva das TIC no processo ensino-aprendizagem.
Apesar de inúmeros estudos e pesquisas feitas sobre a inserção das tecnologias
digitais na educação, ainda temos um longo caminho de criação de possibilidade de
utilização pedagógica dessas tecnologias. Refletir sobre as TIC na educação
pressupõe uma discussão contemporânea sobre como “uma tecnologia habitando o
campo da subjetividade opera na configuração de modos de subjetivação” (Axt,
Maraschin, 1999).
Nesse estudo, a produção de subjetividade torna-se uma dobra importante, que
conecta as outras dobras: TIC, educação desterritorializada e Centro Juvenil de
Ciência e Cultura (CJCC). Portanto, faz-se necessário uma explicação sobre o
conceito de subjetividade com base nos pressupostos teóricos deleuzo-guatarrianos,
para servir como horizonte para discutirmos o uso das TIC na educação e a
experiência do CJCC.
2. SUBJETIVIDADE
Iniciamos esta seção esclarecendo o que entendemos por subjetividade para, em
seguida, pensar as TIC como dispositivos de produção de subjetividade e a atuação
dos CJCC, na perspectiva da educação desterritorializada, compreendida como “a
educação que resiste às políticas públicas impostas, que aproveita as linhas de fuga
para produzir singularidades, que resiste aos fluxos instituídos da educação oficial”
(Souza, 2013, p.28).
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Tentando compreender a definição de subjetividade, buscamos em Guattari
(2008, 2009), Guattari e Rolnik (2010), Deleuze e Guattari (2009) a ampliação desse
conceito. Deleuze e Guattari fazem uma forte crítica à subjetividade subordinada à
identidade e ao modelo de representação. Portanto, falar em subjetividade, de acordo
com esses autores, é falar em criação, em vida pulsante, que proporciona o afetar e
ser afetado. A subjetividade vincula-se aos processos sociais, desvinculando-se dos
domínios da representação.
A definição clássica de subjetividade traz fortemente a oposição entre indivíduo e
sociedade. Guattari (2008, p. 19) define subjetividade como “o conjunto das condições
que torna possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de
emergir como território existencial autorreferencial, em adjacência ou em relação de
delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva”. É na mudança de orientação do
eixo do pensamento verticalizado para a concepção de horizontalidade, numa
perspectiva de conexão rizomática, que será marcada a ruptura com a tradição
platônica/hegeliana do pensamento, dando lugar ao desenvolvimento de uma filosofia
do acontecimento, colocando em outros termos a problemática da subjetividade
(Soares; Miranda, 2009), trazendo à tona a subjetividade como produção, e não mais
como substância.
O desafio contemporâneo é pensar a subjetividade fora do sujeito (Schérer, 1999,
apud Passos, 2008, p. 212). É preciso aprender a superar a visão da subjetividade
fundamentada apenas no eu; é preciso tentar deslocar do ser do eu e da consciência
para os devires (Schérer, 2005). Como fazer isso? Como nos desligar dessa tradição
que, por séculos, esteve e ainda está presente no pensamento ocidental? “Para além
da noção moderna de “sujeito” como algo dotado de uma identidade fixa, de um
atributo da alma, temos a noção de subjetividade como algo flexível, cambiante e
produzido socialmente” (Gallo, 2010, p.238). Não podemos falar em uma subjetividade
de forma generalizada, mas de “subjetividade prática e de sujeitos constituídos na
experiência social, em seus caminhos singulares, na família, na escola, no trabalho, na
rua, nos ambientes virtuais” (Souza, 2013, p.76).
Os processos de subjetivação acontecem, formam-se e tomam forma nas
situações e acontecimentos e com a influência de componentes, como a linguagem, a
tecnologia, a ciência, a mídia, a informação, enfim, todos os componentes sociais que
são reinventados, atualizados a cada momento, em uma espécie de movimento
rizomático contínuo.
Pensando na produção de subjetividade na atualidade, compreendemos que as
tecnológicas de informação e comunicação operam no núcleo da subjetividade
humana, não apenas no seio das suas memórias, da sua inteligência, mas também,
1248

da sua sensibilidade, dos seus afetos. A subjetividade torna-se alvo político, pois é,
por causa dela, que se constituem os sujeitos consumidores de produtos sociais,
econômicos e culturais. A subjetividade é formada por dispositivos de subjetivação que
obedecem a planos, tanto moleculares, quanto molares, existindo, tanto no plano
social, maquínico, processual, quanto no plano pessoal (Oliveira, 2006).
Nesse sentido, as transformações tecnológicas nos obrigam a considerar,
simultaneamente, uma tendência à homogeneização universalizante e reducionista da
subjetividade e um reforço da heterogeneidade e da singularização dos seus
componentes (Guattari, 2008). Na perspectiva do uso das TIC na educação, podemos
considerar, por um lado, positiva a criação de novos universos de referência, a
possibilidade de autoria e autonomia dos atores do processo ensino-aprendizagem e,
por outro lado, negativa a mass-midiatização a que são condenados hoje em dia
milhares de indivíduos, dificultando a formação de pessoas autoras, críticas e criativas.
Partindo do pressuposto de que independente do ambiente em que os sujeitos
estão inseridos é a própria subjetividade que é posta em questão, ou seja, seu modo
de agir, sentir, pensar, viver (Axt et al., 2003), o uso das TIC na educação pode
produzir tanto uma subjetividade homogeneizadora, massificadora, quanto uma
subjetividade autorreferente, singular.

O uso das TIC no processo pedagógico

pressupõe o encontro com o outro e produz movimentos/subjetividades, que
influenciam a maneira de interagir, a forma de participação, de acesso, de intervenção,
de autoria, a atitude com relação ao outro e à vida.
Portanto, a exposição às TIC, na perspectiva pedagógica, pode: (1) fortalecer as
tendências homogeneizantes das mídias de massa; (2) criar processos de
heterogeneidade, de singularização, através da produção de novos universos de
referência.
No intuito de refletir sobre a produção de subjetividade e novos universos de
referência na educação, na perspectiva da singularização, da autoria passaremos a
refletir, especificamente, sobre o uso das TIC na educação.
3. TIC NA EDUCAÇÃO
Sabemos que a introdução das TIC em nossas vidas tem provocando
modificações em diversas áreas, como econômica, social, cultural, educacional. As
máquinas, os computadores, a robótica, as tecnologias de modo geral têm estado
presentes no cotidiano de todos nós. Mesmo os que não têm acesso diretamente a
elas, sentem seus efeitos no dia-a-dia. Mas, e na educação? Quais as transformações
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que percebemos com a inserção das TIC? Que subjetividades são produzidas com o
uso das TIC na educação?
O papel das TIC na educação não é tão óbvio. Papert, no livro “A máquina das
crianças” (2008), propôs que imaginássemos um grupo de viajantes do tempo vindos
de um século passado, entre eles alguns cirurgiões e professores ansiosos para ver o
quanto as coisas mudaram em suas profissões. Os cirurgiões ficaram espantados com
a sala de operações de um hospital moderno. Embora eles pudessem saber que
algum tipo de cirurgia estava sendo feito, eles não compreendiam a finalidade de
tantos aparelhos eletrônicos. Já os professores respondiam de uma forma muito
diferente a uma sala de aula moderna. Eles poderiam sentir-se intrigados com alguns
poucos objetos estranhos, mas perceberiam plenamente a finalidade da maior parte
do que se estava tentando fazer e poderiam até assumir a sala. Obviamente, existiram
mudanças na escola, mas “não de uma forma que tenha alterado substancialmente
sua natureza” (Papert, 2008, p.30).
Observamos que as TIC, cada vez mais, fazem parte, direta ou indiretamente, da
realidade de alunos, professores e funcionários da escola.
“As TIC estão NA Educação, Na Escola. Pois, também a escola é parte
integrante da cultura, da sociedade que está inserida, e o que se passa por
dentro da última faz marcas na primeira, independente do fato de ela aceitar, ou
resistir, ou combater, ou se render a determinado estado de coisas – neste
sentido, aceitar, resistir, combater, incluir, excluir, são marcas que se equivalem,
na revelação de um pertencimento a uma cultura, a uma sociedade.” (Axt, 2000,
p.9)

A maioria dos educadores concorda que a escola tem novas responsabilidades
frente às transformações do mundo atual. Mas é preciso lembrar que as questões
relacionadas à inserção das TIC na educação não podem ser tratadas isoladamente,
fora do contexto sócio-político e da realidade educacional do país.
A inserção das TIC na educação pode trazer novas possibilidades para o campo
do ambiente escolar, tanto em relação ao uso de recursos, como também para os
modos de desenvolvimento da capacidade de pensar, criar e participar de uma
sociedade que está em constante construção. Porém, não podemos deixar de citar
alguns restritores para o uso das TIC no processo pedagógico, entre eles podemos
destacar: dificuldade pessoal do professor; infraestrutura da escola; políticas públicas
que não favorecem a formação do professor; estrutura curricular (Souza, 2008).
Compreendemos que o uso das TIC no contexto educacional pode estar
associado a mudanças nos modos como se aprende, a mudanças nas formas de
interação entre quem aprende e quem ensina, assim como nos modos de reflexão
acerca da natureza do próprio conhecimento, representando uma profunda
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modificação epistemológica. Pensar as tecnologias para a educação supõe um
deslocamento de perspectiva importante para operar uma mudança de sentido que
impulsione outros modos de aprender e ensinar, que possa produzir subjetividades
singulares.
Seguindo essa linha de raciocínio, podemos considerar as TIC como dispositivos
de produção de subjetividade. O dispositivo-TIC é composto por linhas, curvas,
regimes transitórios, que estão predispostos o tempo todo à variação de movimento,
intensidade, direção, afecção. Ao tomarmos as TIC como dispositivos de produção de
subjetividade, estamos rejeitando a totalidade, o universal, o uso das tecnologias
interativas na perspectiva das mídias de massa, a unificação e afirmando as
singularidades e as multiplicidades.
Porém, para que as TIC na educação possam possibilitar a produção de
subjetividade singular, autorreferente é preciso pensarmos em uma educação
diferente, em uma educação desterritorializada (Souza, 2013). Passemos, então, a
descrever o conceito de educação desterritorializada para, em seguida apresentar a
experiência do CJCC e analisá-la nessa perspectiva.
4. EDUCAÇÃO DESTERRITORIALIZADA
A educação desterritorializada está em consonância com a proposta de Gallo
(2008) de uma educação menor, baseado no conceito deleuzo-guattariano de
literatura menor explicitado no livro Kafka – Por uma literatura menor (1977).
“Utilizando esse conceito na área educacional podemos considerar uma educação
maior aquela oficial, já instituída, sedimentada, aquela dos projetos, das leis, das
políticas públicas pensadas por poucos e imposta para muitos” (Souza, 2013, p. 244).
A educação menor, chamada, nesse artigo, de educação desterritorializada, é como
uma máquina de resistência ou máquina de guerra, é aquela micropolítica que resiste
às políticas públicas impostas, que aproveita as brechas, os espaços vazios para
trabalhar as singularidades.
Máquina de guerra, segundo Deleuze e Guattari (2008, p. 97), é “um fluxo de
guerra absoluta que escoa de um polo ofensivo a um polo defensivo e não é marcado
senão por quanta (forças materiais e psíquicas que são como que disponibilidades
nominais da guerra). O conceito de máquina de guerra desestabiliza a máquina
estatal, no caso desse estudo, a educação oficial, massificadora. Para compreender a
educação

desterritorializada

é

preciso

explicitar

o

conceito

deleuziano

de

desterritorialização. Segundo Deleuze (1997),
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“Precisamos, às vezes, inventar uma palavra bárbara para dar conta de uma
noção com pretensão nova. A noção com pretensão nova é que não há território
sem um vetor de saída do território e não há saída do território, ou seja,
desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar
em outra parte.” (Deleuze,1997, apud Souza, 2013, p.241).

O termo "desterritorialização" é um neologismo surgido no livro Anti-Édipo e se
difundiu amplamente nas ciências humanas (Zourabichvili, 2009). Esse conceito foi
desdobrado, pelos autores, nos livros Mil Platôs (2009) e O que é Filosofia (2009a).
Com base nesse conceito, nos propomos a pensar questões do território “educação”,
analisar projetos educacionais inovadores, como possibilidade de serem provocadores
de pequenas desterritorializações e reterritorializações, segundo os vetores de saída,
acontecimentos e agenciamentos com o uso das TIC.
Distingue-se a desterritorialização relativa, que significa mudar de território, ou
seja, reterritorializar de outra forma, da desterritorialização absoluta, do nômade, que
implica viver sobre uma linha de fuga para criar um novo território.
O nômade desconstrói o que está posto e faz brotar multiplicidades. O nomadismo
tem como principal potencialidade o movimento de gerar desterritorializações. Nesse
sentido, existem práticas e modos de vida que podem ultrapassar estruturas
constituídas e serem resistentes a elas (Deleuze; Guattari, 2008). Compreendemos
que o Centro Juvenil de Ciência e Cultura (detalharemos na próxima seção) pode ser
uma prática que ultrapassa as estruturas constituídas da educação maior, oficial.
A educação desterritorializada resiste aos fluxos instituídos da educação maior,
pois é rizomática e não está preocupada com a instauração de “nenhuma falsa
totalidade” (Gallo, 2008, p. 68). Não interessa à educação desterritorializada criar
modelos, propor caminhos, impor soluções, o que importa é criar conexões, redes,
“rizomatizar”, singularizar (Souza, 2013).
Passaremos a descrever e analisar a proposta do Centro Juvenil de Ciência e
Cultura na perspectiva da educação desterritorializada, não como modelo, mas como
condição de possibilidade de vivência de uma educação singular com o uso efetivo
das TIC.
5. CENTRO JUVENIL DE CIÊNCIA E CULTURA
Os CJCC são uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado da Bahia para
o fortalecimento da educação complementar, diversificação do currículo e ampliação
de jornada de estudos. Foram instituídos a partir do Decreto nº 12.829, de 4 de maio
de 2011, do Governo do Estado da Bahia, com o objetivo de
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“ (…) promover o acesso dos estudantes às temáticas contemporâneas,
mediante estudos e atividades interdisciplinares que potencializam o
funcionamento da rede escolar formal, com ênfase na compreensão dos fatos,
questões, invenções, avanços e conquistas sociais, artísticas, culturais,
científicas e tecnológicas, com reflexos na convivência humana e cidadã.”
(Bahia, 2011)

Os CJCC são espaços interescolares, ou seja, operam sempre em diálogo com as
escolas de ensino regular da rede estadual da sua área de atuação, onde estudam os
alunos que participam das atividades e cursos dos Centros Juvenis. Enquanto as
escolas regulares funcionam na lógica tradicional “um-um”, ou seja, as atividades de
uma escola são desenvolvidas para os alunos da própria escola, os CJCC trazem
como característica a lógica “um-muitos”, ou seja, as atividades em curso de um
centro juvenil são disponibilizadas para estudantes de qualquer escola pública
estadual, atendida pelo CJCC. Essa característica multiplica o atendimento e, ao
mesmo tempo, promove a convivência entre estudantes de diferentes escolas (CJCC,
2015, p.2).
O CJCC oferece ao estudante, nos turnos opostos ao período de aula regular,
uma diversidade de atividades culturais e de acesso ao conhecimento científico. A
proposta é provocar a curiosidade dos estudantes e incentivá-los a criar “uma nova
relação com o ato de aprender, motivada pelo prazer genuíno da descoberta” (CJCC,
2015, p. 3).
O funcionamento do CJCC se assemelha à extensão universitária, pois um
conjunto de atividades e cursos é ofertado para a livre escolha e matrícula dos
estudantes,

possibilitando

o

efetivo

protagonismo

da

sua

formação

e

a

responsabilidade por suas escolhas. As oficinas e cursos têm abordagem
interdisciplinar e são desenvolvidos com base em temas contemporâneos, geralmente,
associados à realidade e interesse dos alunos.
As atividades pedagógicas desenvolvidas nos CJCC são fundadas em quatro
pilares: (1) O estudante é autor de sua jornada; (2) A escola é conexão; (3) O
conhecimento é transmídia; (4) Aprender é divertido (CJCC, 2015).
Assim, com base nesses pilares, os Centros Juvenis oferecem aos estudantes do
ensino médio – seu público-alvo preferencial – uma grande diversidade de cursos e
oficinas, além de outras práticas pedagógicas, que, a partir de uma abordagem
interdisciplinar e sistêmica (Morin, 2001, apud CJCC, 2015, p. 5), promovem a
construção e o aprofundamento dos conhecimentos dos alunos.
As atividades ofertadas vão desde exposições, exibição de filmes e biblioteca
interativa até oficinas e cursos com temáticas que provoquem o agenciamento do
desejo dos estudantes pelo saber, como: produção e design de games; lógica de
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programação; gincanas de conhecimento; clube de robótica; grupos de pesquisa;
cultura Geek; física na prática; produção de vídeo; mistérios do universo, etc. As
atividades variam de acordo com a capacidade de produção e criatividade de cada
centro. Nenhuma atividade é obrigatória e a participação ocorre por adesão. Não há
provas ou testes de aferição de conhecimento, exceto em casos específicos, e, sim,
uma demanda pela participação proativa e autoral dos estudantes.
Há dois centros juvenis em funcionamento há cerca de três anos, nas cidades de
Salvador e Senhor do Bonfim e outros três que foram criados em 2015 e iniciaram o
seu funcionamento em 2016, em Vitória da Conquista, Itabuna e Barreiras.
O CJCC enfatiza a relação entre aprendizagem e tecnologia. Reconhece a
familiaridade dos jovens com o universo colaborativo de games, redes sociais, internet
e mídias móveis para a construção de conhecimento. Combina atividades presenciais
com ações semipresenciais e interação multimídia, potencializando a aprendizagem
através de conteúdos educacionais contemporâneos.
No CJCC de Vitória da Conquista, os primeiros cursos oferecidos foram: (1)
ProgramAÍ, curso de lógica de programação; (2) Conta um Conto, curso de produção
de textos do gênero conto e (3) Loucos por Ciência, curso que promove o
desenvolvimento de pesquisa científica em diversas áreas do conhecimento.
O Curso ProgramAÍ, por exemplo, é uma parceria com o departamento de Ciência
da Computação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e tem o
objetivo de estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e do
trabalho em equipe, para resolução de problemas através de estruturas básicas da
lógica de programação e da robótica. Os alunos identificam estruturas básicas de um
programa de computadores; solucionam problemas utilizando lógica de programação,
através de um laboratório remoto da UESB; interagem com colegas e professores no
ambiente virtual de aprendizagem implementado para esse fim; elaboram jogos
simples; dão os primeiros passos na área da robótica; e vivenciam a integração de
diversas áreas do conhecimento de forma lúdica e divertida.
Os produtos e resultados das pesquisas, cursos e oficinas são compartilhados por
professores e alunos em redes sociais (canal no Youtube, Twitter, Facebook,
Instagram). Portanto, as TIC perpassam todos esses cursos e são base para a
promoção da autoria e do protagonismo dos alunos.

5.1

Algumas análises
Sabemos que em toda práxis há uma finalidade que pode ser, por um lado,

vinculada aos interesses dominantes, repressora e, por outro, pode proporcionar
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criação, singularidade. A práxis pode ser alienante, dominante, mas também pode ser
libertadora, ética. Na perspectiva da educação desterritorializada, o CJCC se configura
como um novo território na educação, pois propõe uma outra forma de ensinar e
aprender baseada na autoria, na diversão, na pesquisa, na produção do
conhecimento.
Criar um novo território é se aventurar, é trilhar caminhos diferentes, é se abrir a
novos agenciamentos, é sair do espaço sedentário, é encontrar nas linhas de fuga
outras e novas possibilidades de viver a educação (Souza, 2013). Essas linhas podem
ser pontos de singularidades e possibilidade criativa, além de poder ser as que
desterritorializam e reterritorializam, criando nova forma de fazer educação. Foucault
(1991, p.91) já dizia que “onde há poder há resistência”, ou seja, mesmo em
ambientes fechados, tradicionais de formação, pode-se buscar possibilidades de
pequenas desterritorializações, de traçar linha de fuga e criar espaços abertos e
dialógicos, onde possam fomentar as singularizações.
Os CJCC demonstram ser uma linha de fuga na educação formal e na formação
dos estudantes, e ter o potencial de ser um vetor de desterritorialização, podendo
desencadear reterritorializações.
A educação desterritorializada, conforme discutimos anteriormente, é nômade no
sentido de ser, em potência, promotora de desterritorializações e linhas de fuga na
educação

oficial,

podendo

ultrapassar

estruturas

constituídas,

provocar

reterritorializações singularizantes e construir outro território fundamentado na ética,
na produção de subjetividade autorreferente, na experiência como agenciadora do
desejo. Portanto, a experiência do CJCC pode produzir a possibilidade do novo,
engendrar

novos

espaços-tempo

na

educação

e

formar

jovens

autores,

pesquisadores, criativos e autônomos.
O uso das TIC nas atividades, cursos e oficinas dos CJCC é fator essencial para
criar condições que favoreçam o desenvolvimento de uma cultura virtual que supere o
paradigma da identidade, da transmissão de conhecimento, da educação bancária
(Freire, 1983) e busque, com ações coletivas, possibilidades para a produção de
subjetividade singular.
O CJCC é um projeto que está, potencialmente, aberto para experimentar outras
metodologias de formação de jovens, que produzam uma realidade diferente das
práticas hegemônicas, inventando, junto com o outro, novos modos de conhecer, de
aprender. Invenção não implica uma iluminação súbita, exige uma prática de
experimentação, de duração, de problematização das formas de ação dadas (Kastrup,
1999). O conhecimento, nesse sentido, não se situa na lógica da transmissão e
acumulação de informações, mas na produção de realidade, no contexto político.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta da educação desterritorializada, apresentada neste artigo, tem a
intenção de contribuir para a reflexão sobre a educação que ultrapasse o atual modelo
educacional, trazendo à tona outras possibilidades de utilização das TIC na
perspectiva da singularização, da heterogeneidade.
Nesse cenário da educação no Brasil, e, em especial, na Bahia, surge um grande
desafio para as políticas públicas: a “invenção” de outras formas de fazer educação,
que agencie os estudantes e provoque-os para a produção do saber. No contexto da
utilização das TIC na educação, surgem enormes desafios de formação. Criar
processos formativos que favoreçam a autoria, a utilização de tecnologias digitais
contemporâneas, o uso de novas linguagens na educação é um dos grandes desafios
atuais.
Estamos vivendo um momento de passagem entre a educação em espaços
clássicos e a formação com uso das TIC e em espaços virtuais e híbridos. A
convivência entre as mídias de massa que homogeneízam e as mídias interativas, que
potencializam a singularização é uma característica da fase de transição que estamos
vivenciando. A adaptação e, ao mesmo tempo, a invenção de novos modos de uso
das TIC na educação está produzindo subjetividades que estão no entremeio, que ora
se aproximam do vivenciado nos espaços tradicionais de formação, ora se mobilizam
para a criação, para a produção de subjetividade autorreferente, singular.
A subjetividade contemporânea está ancorada em dispositivos capitalísticos, que
capturam os desejos e tentam padronizar, formar sujeitos consumidores de produtos
sociais, econômicos, culturais. Porém, mesmo nos modos dominantes e hegemônicos,
há possibilidades de desvios, de produção de linhas de fuga, pois a subjetividade é,
essencialmente, coletiva e dinâmica, mas vivida por cada pessoa em sua existência
singular, que pode, depender de elementos do contexto social e das linhas de força
presentes, assumi-la numa relação de alienação, de opressão ou de expressão e
criação.
Assim, as TIC na educação podem proporcionar, simultaneamente, uma
homogeneização da subjetividade e uma heterogeneidade e singularização dos seus
componentes, dependendo de como ela é utilizada nos processos formativos, na
educação. O CJCC, como educação desterritorializada, pode proporcionar a produção
de subjetividades singulares, autorreferentes na medida em que se aproxima da
realidade dos jovens, em especial, com o uso das TIC, proporcionando o
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protagonismo desses jovens e produzindo novos universos de referência para a
educação.
Os Centros Juvenis de Ciência e Cultura tornam-se, nesse contexto, uma linha de
fuga no sistema hegemônico educacional, pois pode, potencialmente, criar condições
de possibilidade de formação de jovens cidadãos, autores, pesquisadores que
percebam a produção do conhecimento como possibilidade para a transformação
pessoal e social.
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Resumo:

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa mais ampla que teve o
objetivo geral de investigar concepções e práticas com as tecnologias
de informação e comunicação no ensino superior. A pesquisa consistiu
em um estudo de caso que tomou como campo uma instituição de
ensino superior privada brasileira, partindo de um questionamento
acerca dos discursos por mudança no ensino superior, que sustentam
a defesa das tecnologias de informação e comunicação, mas que são
desarticulados do tipo de uso efetivamente feito dessas tecnologias em
sala de aula. O recorte apresentado focaliza os tipos de usos das
tecnologias de informação e comunicação em práticas no ensino
superior, conforme indicados pelos professores nos dados coletados
em 70 questionários distribuídos em início de 2015, os quais foram
tratados estatisticamente, permitindo a identificação de um perfil geral
dos docentes da instituição. Os resultados indicam que, na melhor das
hipóteses, tem havido um impacto modesto dessas tecnologias nas
estratégias de ensino comumente utilizadas, pois a integração de
novos recursos tende a ser feita de modo a possibilitar a continuidade
de práticas pedagógicas já estabelecidas. Observa-se a partir dos
dados, pouca experimentação em sala de aula com o uso das
tecnologias de informação e comunicação, em parte, explicáveis por
contingências, tais como falta de tempo e falta de uma formação
específica para a docência no ensino superior.

Palavras-chave:
tecnologias

Ensino

superior,

tecnologia

educacional,

práticas

de

ensino,

de informação e comunicação.
Abstract:

This article is an excerpt from a broader study that aimed at exploring
conceptions and practices with Information and Communication
Technologies (ICT) in Higher Education (HE).The study consisted of a
case study that focused on a private Brazilian HE institution. It is based
upon a questioning towards discourses of change in higher education
that are supported on the defense of ICT, but that are disjointed from
the types of uses effectively made of these technologies in the
classroom. The article focuses on the types of uses of ICT in HE
practices, as indicated by instructors on data collected in 70
questionnaires, which were statistically analyzed, allowing the
identification of a general profile of teaching professionals in the
institution. Findings indicate that, at best, these technologies have had
a modest impact on teaching strategies, and the integration of new
artifacts tends to provide continuity to already establish teaching
practices. There appears to be little experimentation with ICT in the
classroom, in part explained by contingencies such as lack of time and
lack of specific training for teaching in higher education.
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1. INTRODUÇÃO
O

papel

do

conhecimento

e

da

informação

como

determinantes

do

desenvolvimento econômico, social e individual tem sido enfaticamente ressaltado em
discursos, análises sociais e políticas que, por sua vez, são legitimadas por visões
sobre a realidade (nem sempre informadas de modo empírico) da globalização
econômica.
Com implicações semelhantes, os discursos cunhados pelas agências globais
como o Banco Mundial, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômicos (OCDE) e a UNESCO ratificam as perspectivas das mudanças mundiais,
tais como o surgimento da sociedade do conhecimento e o rápido desenvolvimento
tecnológico, as quais são utilizados para justificar uma reforma na Educação. Rizvi e
Lingard (2012) discutem a influência global que a OCDE teve na promoção do
imaginário social da economia do conhecimento, hoje tão influente que fica difícil
imaginar economias alternativas. Segundo os autores, tal imaginário sustenta-se na
ideia de que, no atual estágio de desenvolvimento socioeconômico, as atividades
produtivas dependem de ciência e tecnologia avançadas. Consequentemente, boa
parte das estratégias de desenvolvimento de um país deveria sustentar-se na
escolarização crescente dos seus indivíduos, na qualificação, no aumento da pesquisa
científica e tecnológica e na inovação.
Kazamias (2012) ressalta os elementos epistêmicos que parecem caracterizar o
discurso dominante sobre uma sociedade do conhecimento pelas organizações
internacionais e também, em narrativas de estudiosos como Castells e Drucker, para
citar alguns. Segundo o autor, tais discursos sobre o conhecimento e a sociedade do
conhecimento enfatizam, além do grande desenvolvimento das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) e das tecnologias de aprendizagem, a ascensão de
uma sociedade em rede, o conhecimento como fator de produção, uma racionalidade
industrial tecnocientífica, o conhecimento como mercadoria negociável e modos de
organização da vida e do trabalho em processo de mudança.
Discursos que defendem as TIC como promotoras de democracias digitais, como
facilitadoras do processo de globalização ou como componente estratégico para a
formação na sociedade contemporânea, não são raros na literatura acadêmica.
Selwyn (2011) questiona essa crença subjacente de que a tecnologia (em qualquer
forma) tenha a capacidade de mudar as coisas para melhor. Contrariando o
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pressuposto de que as TIC estão alterando inevitavelmente a educação, o autor
ressalta que os últimos anos têm mostrado que a relação entre as TIC e a educação
não é tão simples.
Selwyn (2014a) ressalta ainda que, muito pouco do imaginário sobre as TIC na
educação se refere a fatos. Segundo o autor, um dos resultados comuns nos estudos
sobre o assunto é que muitos dos elementos fundamentais do aprendizado
“tradicional” e do ensino não foram transformados pelo uso das TIC em salas de aula,
ao longo das últimas décadas. Apesar das previsões de mudanças, as TIC estão
sendo utilizadas de formas pouco consistentes nas salas de aula, geralmente em
pequena escala e ainda sem efeito conclusivo (Cunha, 2009; Higgins, Xiao &
Katsipataki, 2012; ITL, 2011).
Além disso, o uso das TIC como recurso para ampliar as oportunidades de
aprendizagem

perde

seu

apelo

quando

a

supervalorização

do

tecnológico

desconsidera o arcabouço de complexidades associado ao uso das TIC nas salas de
aula. Pois, enquanto as TIC constituem recurso que pode ajudar a criar alternativas do
ponto de vista pedagógico, também, a defesa inconteste do uso na educação, muitas
vezes, desconsidera as implicações de sua utilização, para as instituições de ensino,
professores e estudantes. Nesse contexto, uma perspectiva cética é necessária, em
oposição às recomendações simplistas e infundadas sobre ditos benefícios do uso das
tecnologias digitais na educação, de modo que o uso das TIC não constitua um fim em
si mesmo.
O presente estudo investiga esse fenômeno no ensino superior. No Brasil,
investimentos governamentais (e privados) em laboratórios e bibliotecas, com
aquisição de equipamentos, softwares e acesso à Internet com banda larga,
contribuem para a ampliação do acesso a cursos presenciais e online, e reforçam uma
imagem das Instituições de Ensino Superior (IES) como promotoras de um ensino de
“qualidade” e “inovador”. No entanto, as práticas pedagógicas não foram alteradas nas
IES: o avanço tecnológico “[...] não foi articulado com mudanças estruturais no
processo de ensino, nas propostas curriculares e na formação dos professores
universitários para a nova realidade educacional” (Kenski, 2012, p. 116). Conforme
indicado pela autora, boa parte dos professores universitários utilizam as TIC em
outros contextos, inclusive, contribuem para a cultura da inovação na pesquisa, mas,
não usam as TIC como recurso pedagógico.
Nesse sentido, este estudo teve como objetivo identificar tipos de usos das TIC
em práticas no ensino superior. A partir dos dados obtidos com a aplicação do
questionário, foi possível caracterizar o perfil dos respondentes quanto a fluência
tecnológica e o tipo de uso que eles fazem das TIC em sala de aula. Conduzidas as
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análises estatísticas, algumas observações foram extraídas sobre o tipo de uso que os
docentes do ensino superior fazem das TIC em seu cotidiano e em sala de aula.

2. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO
SUPERIOR

As TIC se associam bem aos fins econômicos que objetivam maior eficiência,
rapidez e, supostamente, melhor qualidade no ensino-aprendizagem. Além disso,
muitos discursos defendem as TIC como promotoras de diversidade nas formas de
produção e disseminação do conhecimento e de uma suposta cultura digital como algo
inerentemente “bom”, democratizante, aberto, dentre outros adjetivos de excessiva
valoração. Uma pretensão aqui, é permitir uma articulação de ideias que não recorre
somente à defesa da expansão do potencial criativo através das tecnologias de
informação e comunicação, que “colaboram para a manutenção do status quo e
inibem um olhar mais crítico da cultura tecnológica” (Felinto, 2011, p. 10), mas antes
promover uma discussão dos aspectos socioculturais, políticos e econômicos,
associados ao uso dessas tecnologias.
Parece existir uma aliança em prol do uso das TIC nas escolas e IES, motivada
por interesses diversos; desde o lucro na venda de equipamentos e softwares, até a
proposição de soluções imediatas para problemas que, historicamente, têm desafiado
a educação, por exemplo, quando se defende as TIC como uma revolução nas
práticas de ensino. Conforme discutido por Cuban (2001), essa aliança se congrega
em torno de objetivos como: tornar as escolas mais eficientes e produtivas, ou seja,
mais trabalho feito com menor custo, transformar o ensino e a aprendizagem em um
processo envolvente, ativo e associado à vida real e preparar os jovens para postos de
trabalho futuros. Esse último objetivo integra uma cadeia de suposições, da qual se
presume que mais tecnologias digitais em sala levam a um aumento de sua utilização,
o que levaria a um ensino eficiente e um melhor aprendizado e, por sua vez,
capacitaria os graduados a competir em um mercado de trabalho em permanente
mudança.
Uma das consequências mais imediatas é que as IES têm ofertado um número
significativo de cursos online. Em vários formatos, esses cursos prometem ampliação
das possibilidades de envolvimento, decorrentes dos supostos benefícios de
personalização e flexibilidade para os alunos. Também, são raras as IES que não
tenham

um

LMS

(Learning

Management

System)

ou

uma

plataforma

de

compartilhamento de informação e recursos como currículos e outros materiais
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pedagógicos. As TIC são ainda, utilizadas para organização, administração e
gerenciamento nas IES. Desde o ingresso, o estudante se envolve com identificadores
de usuários, senhas, verificações e validações (Selwyn, 2014b). Apesar de presentes
em todas as instâncias da vida acadêmica no ensino superior, os mais proeminentes
usos das tecnologias digitais não parecem estar associados ao ensino e
aprendizagem.
Nessa direção, o Relatório Horizonte: Ensino Superior (Horizon Report: Higher
Education), uma publicação anual do New Media Consortium (NMC), em parceria com
o EDUCAUSE Learning Initiative, sugere desenvolvimentos e tendências em
tecnologias da informação que podem vir a afetar o ensino superior. As previsões
acerca de tecnologias (ou práticas) supostamente promissoras para uso no ensino
superior são situadas no horizonte de curto prazo, cerca de um ano, no médio prazo,
dois a três anos e no horizonte de quatro a cinco anos (ou mais). O Quadro 1 resume
as tendências indicadas pelos referidos relatórios entre os anos de 2010 e 2016.
Ano em que a previsão foi realizada
Previsão
de
adoção
em:

2010

2011

Computação
móvel

Dispositivos
móveis

2012

Aplicativos
móveis

2013

MOOC

um ano
ou
menos
Conteúdo
aberto

Livros
eletrônicos

dois a
três
anos

Realidade
aumentada
Computação
baseada em
gestos

quatro a
cinco
anos

Análise
visual de
dados

Livros
eletrônicos

Learning
analytics

Sala de aula
invertida
Tablets

Aprendizado
baseado em
jogos

Aprendizado
baseado em
jogos

Realidade
aumentada

Learning
analytics

Computação
baseada em
gestos

Computação
baseada em
gestos

Learning
analytics

2014

2015

BYOD

Sala de aula
invertida

2016

BYOD

Learning
analytics e
aprendizage
m adaptativa

Tablets
Games e
gamification

Games e
gamification

Learning
analytics

Impressão
3D

Impressão
3D

Quantified
self

Makerspace
s

Tecnologia
vestível
Tecnologias
de
aprendizage
m
adaptativas

Realidade
virtual e
aumentada

Makerspace
s
Computação
afetiva

A Internet
das coisas

A Internet
das coisas
Tecnologia
vestível

Assistentes
virtuais

Robótica
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Quadro 1 - Tendências do Horizon Project entre 2010 e 2016 (elaborado pelas autoras).

Nesses relatórios, de modo recorrente, aparece a ideia de gamification
(gamificação), baseada na defesa de que jogos podem estimular a produtividade e a
criatividade dos alunos, bem como a área de Learning Analytics, tendência associada
ao contexto dos estudos de “Big Data”(Johnson, Adams Becker, Estrada & Freeman,
2014). A intenção é que, por meio de um processo de coleta e análise de dados a
respeito das interações individuais dos alunos em atividades online, se possa avaliar
os fatores que afetam o sucesso (ou não sucesso) do aluno. Além disso, espera-se
aplicar essa análise da aprendizagem em tecnologias de aprendizagem adaptativas,
ou seja, softwares e plataformas online que possam se ajustar às necessidades
individuais dos alunos (Johnson et al., 2016). Esta última previsão parece ter vingado,
mas a gamification, curiosamente, foi omitida das previsões em 2015 e 2016, apesar
do relatório de 2014 indicá-la como tendência no horizonte de dois ou três anos.
As sugestões de tecnologias mais recentes incluem a perspectiva BYOD (Bring
Your Own Device), que prega o uso de dispositivos dos próprios usuários para o
trabalho (e no contexto do relatório, para o ensino e aprendizagem), como uma forma
de aumentar a produtividade, pois poupa esforço e tempo de adaptação do usuário a
novos dispositivos, tornando-os mais eficientes (Johnson, Adams Becker, Estrada &
Freeman, 2015). Algumas das previsões tiveram um “tempo de vida” curto, como os
MOOCs, cuja indicação ocorreu somente em 2013, configurando-se, possivelmente,
como um mero modismo. Outros prenúncios, como a Internet das coisas e as
tecnologias vestíveis (wearable), ressurgiram como promissoras e tiveram sua
perspectiva de utilização deixada para trás.
Duas novas tendências indicadas em 2016 foram a Computação Afetiva e a
Robótica. A primeira sugere que uma câmera de vídeo possa capturar sinais faciais e
gestos dos estudantes, que funcionam em conjunto com algoritmos que detectam e
interpretam tais interações (Johnson et al., 2016). Por exemplo, em situações de
aprendizagem online, teoricamente, o sistema poderia reagir às indicações faciais de
tédio, com tentativas motivacionais.
Os discursos otimistas e acríticos dos relatórios Horizonte corroboram a crença de
uma iminente transformação do ensino superior por meio das TIC. Selwyn (2014b)
convida à reflexão e pondera que algumas coisas não podem ser ensinadas por
máquinas, que a Internet entrega um produto minimalista e não incentiva os esforços
em estudos superiores, nem a formação de pensadores. Além disso, ressalta o autor,
as consequências da utilização das tecnologias digitais no ensino superior não são
claras, nem determinadas. Talvez as TIC até possam reconfigurar o ensino superior,
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mas só até certo ponto, pois qualquer combinação do social com o tecnológico é
sempre complexa, bem mais que certas retóricas sugerem (Selwyn, 2014b).
Coll, Mauri e Onrubia (2010) sugerem três níveis possíveis de análise dos usos
que professores e alunos fazem das TIC - projeto tecnológico, projeto técnicopedagógico e práticas de uso – e indicam como fato recorrente nas pesquisas sobre a
incorporação das TIC na educação, que as possibilidades genéricas das TIC estão
sempre à frente das suas possibilidades específicas de uso para fins educacionais,
que por sua vez, estão à frente em relação aos usos efetivos que professores e alunos
fazem dessas tecnologias.
Por outro lado, as consequências do uso das tecnologias não devem ser tratadas
sob uma perspectiva totalmente negativa. As TIC são usadas de formas diversas e,
portanto, podem ter uma variedade de contribuições possíveis aos processos de
ensino-aprendizagem, como podem, inclusive, não ocasionar mudança alguma. Assim,
a maneira como as TIC afetam as IES depende de muitos fatores, incluindo as formas
como são implantadas, usadas e concebidas em um contexto organizacional
específico. Essa perspectiva reflete a complexa relação entre o ensino superior e as
TIC, pois enquanto potencial, seu uso pode tornar-se ou não realidade. Entretanto, ao
analisar discursos sobre o impacto das TIC, por vezes, fica difícil diferenciar as
narrativas que são descrições de processos de mudanças (reais) daquelas que se
referem à exposição de expectativas, daquelas, ainda, que são meras predições (Coll,
Mauri & Onrubia, 2010) ou exercícios de futurologia. Assim, impõe-se a necessidade
de identificar significações, esmiuçar tendências e contrapô-las com dados empíricos e
críticas fundamentadas.
Parece, então, mais produtivo que o debate se desenvolva em torno de uma
melhor compreensão e reconhecimento das implicações das TIC no ensino superior,
como um “conjunto de continuidades”, resultantes de contextos histórica e
institucionalmente situados, “em vez de um conjunto de descontinuidades radicais”
(Selwyn, 2009, p. 53, tradução das autoras). Além disso, questões bem formuladas
podem investigar os limites das tecnologias na educação, as capacidades dos
estudantes em utilizar essas tecnologias e os contextos acadêmicos que colocam as
TIC como símbolo de inovação pedagógica, as concepções dos professores inseridos
nesses contextos ou explorar os tipos de usos digitais, como é o caso do presente
estudo.
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3. MÉTODO E CAMPO DA PESQUISA
A presente discussão constitui um recorte de uma pesquisa conduzida em 20142015, numa instituição de ensino superior privada brasileira, que oferta cursos de
graduação diversificados em relação à modalidade – presencial, a distância e
semipresencial – e em relação às áreas do conhecimento.
Os professores da instituição possuem acesso a sistemas computacionais para
disponibilização de notas de aula, exercício, trabalhos, também para registro de
frequências e notas dos alunos. Compõe esse conjunto de sistemas utilizados pelos
professores, um LMS que, no ensino presencial, é recomendado institucionalmente
para proposição e recepção de trabalhos e como repositório de materiais de aula.
Desse modo, institucionalmente, o uso das TIC pelos professores, no cotidiano
acadêmico, não é apenas uma opção, mas um requisito do exercício profissional
docente na instituição campo da pesquisa.
Outros sistemas institucionais, a exemplo da rede social corporativa e dos serviços
da Intranet, possuem uma orientação de uso mais flexível. Os alunos, por sua vez,
além dos materiais disponibilizados pelos professores, acessam informações sobre
seu histórico escolar, matrículas, cursos de extensão, atividades extraclasse, dentre
outras.
Com a aplicação do questionário para professores, num campus da IES, foi
extraída uma “foto macro” sobre as percepções dos professores acerca de suas
próprias práticas e dos usos que faziam das TIC, no cotidiano e em sala de aula.

3.1 Coleta e análise dos dados
O questionário online foi aplicado aos professores da instituição campo da
pesquisa no início de 2015. Os dados obtidos foram analisados na perspectiva da
estatística descritiva. As escalas de medida das variáveis utilizadas nesta pesquisa
foram, caracteristicamente, nominais e ordinais. A apresentação dos dados coletados
é feita com a descrição dos achados como frequência relativa, em forma de
percentagem e como frequência absoluta. Para obtenção das correlações foi utilizado
o coeficiente de correlação de Spearman (rs), um cálculo estatístico que não presume
que os dados atendam a uma distribuição normal (Field, 2009). Caso em que os dados
coletados, medidos somente no nível ordinal e assim sujeitos, apenas, a testes
estatísticos não paramétricos. O perfil geral dos respondentes é mostrado na Tabela 1.

1266

N

%

Feminino

30

42,9

Masculino

40

57,1

7

10,0

Entre 31 e 40 anos

24

34,3

Entre 41 e 50 anos

27

38,6

Acima de 50 anos

12

17,1

Especialização completa

11

15,7

Mestrado completo

52

74,3

Doutorado completo

7

10,0

Ciências Exatas e da Terra

17

24,3

Ciências Sociais Aplicadas

21

30,0

Engenharias

5

7,1

Ciências Humanas

8

11,4

Arquitetura e Design

1

1,4

Linguística, Letras e Artes

4

5,7

Ciências da Saúde

11

15,7

Ciências Biológicas

2

2,9

Ciências Jurídicas

1

1,4

6

8,6

Entre 2 e 5 anos

12

17,1

Entre 5 e 10 anos

19

27,1

Entre 10 e 20 anos

28

40,0

Acima de 20 anos

5

7,1

Não, professor exclusivo da IES campo da pesquisa

28

40,0

Sim, professor também em outra IES

18

25,7

Sim, mas não como professor

24

34,3

Sim

35

50,0

Não

35

50,0

Gênero

Idade no grupo
Até 30 anos

Formação

Área de formação (graduação)

Tempo de docência
Até 2 anos

Trabalha em alguma outra organização

Desenvolve pesquisa
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Tabela 1 - Levantamento do perfil dos respondentes (N = 70).

Setenta (70) respostas dos questionários foram obtidas dentre os quatrocentos e
oito (408) enviados, obtendo-se assim, uma taxa de retorno de 17%. O perfil
caracterizou-se, principalmente, por uma maioria masculina, com cerca de 57% e as
idades concentraram-se entre 31 e 50 anos em cerca de 73% dos casos e a média de
idade acima dos 30 anos. A maioria dos respondentes possui grau de mestre (74%).
Além disso, cerca de 66% dos respondentes atuavam somente como docente, 40%
deles possuíam dedicação exclusiva à IES e cerca de 26% atuavam concomitante em
outra (s) IES.

3.2 Resultados
Os professores declararam utilizar frequentemente diferentes formas para acesso
à Internet, de casa, pelo acesso sem fio da IES e pelo acesso 3G; uso frequente de
variados tipos de equipamentos, por exemplo, celulares, smatphones, tablets; uso
frequente das plataformas de comunicação WhatsApp e Facebook; e uso frequente
dos sistemas computacionais da IES, para lançamento de frequências e notas, e
repositório de materiais. A frequência, relativamente alta, com que todos esses
recursos foram utilizados pelos respondentes no dia a dia, indicada pelos percentuais
altos para a maioria absoluta dos recursos analisados, permite inferir que os
respondentes possuíam alguma fluência no manejo de recursos TIC.
Complementarmente, os dados sugerem que as TIC estavam presentes em
atividades pessoais e profissionais dos respondentes. A análise, em termos
percentuais, revela que quase a totalidade deles (mais de 90%) afirmou utilizar as TIC,
com frequência média e alta, como instrumento para facilitar suas atividades diárias,
para estudo e aprimoramento pessoal, como forma de comunicação e como recurso
didático. Além disso, a análise de tabelas cruzadas indicou que a maioria dos
respondentes que declararam “sempre” utilizar as TIC como recurso didático: está na
faixa entre 30 e 50 anos; tem formação a área de Ciências Sociais Aplicadas ou
Ciências da Saúde; não possui vinculação exclusiva com a IES campo da pesquisa; e
está envolvida com pesquisa científica.
Também se observou que a frequência de uso das TIC como recurso didático
relaciona-se positivamente com a frequência de uso das TIC para aprimoramento
pessoal e como forma de comunicação. A Tabela 2 mostra as relações significativas de
grande efeito (±0,5) entre elas (rs = 0,777 e rs = 0,542, respectivamente, com
significância p < 0,001), que permitem inferir que tais usos estão imbricados. Apesar
da impossibilidade de associar causalidade entre as variáveis, uma relação complexa
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entre elas parece emergir ao se observar suas correlações duas a duas. A partir
desses dados, a fluência tecnológica dos respondentes parece mais qualificada, pois
eles usam as TIC em situações diversas do cotidiano e como recurso didático.
A maioria absoluta dos respondentes afirmou utilizar as TIC como recurso
didático, com uma frequência entre média e alta. Cabe, portanto, relacionar essa
informação com dados obtidos sobre os tipos de usos que os respondentes afirmaram
fazer das TIC em sala de aula, de modo a associá-los a possíveis implicações do
ponto de vista pedagógico e subsidiar uma reflexão sobre as práticas de ensino.

Frequência de uso das TIC
como recurso didático.

Frequência de uso
das TIC para estudo e
aprimoramento
pessoal.

Frequência de uso
das TIC como
forma de
comunicação.

Rô de Spearman

,777**

,542**

Sig. (2 extremidades)

,000

,000

N

70

70

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Tabela 2 - Correlação de Spearman entre a frequência de uso das TIC como recurso didático e
as frequências de uso das TIC como forma de comunicação e para estudo e aprimoramento
pessoal (dois a dois).

Os dados, mostrados na Figura 1, indicam que 93% dos respondentes afirmaram
utilizar softwares de apresentação (“sempre”, “frequentemente” ou “periodicamente”),
como o Powerpoint, em sala de aula. Outros tipos de uso indicados como mais
frequentes pelos professores foram, nessa ordem: sites de busca na Web, como
Google, e ferramentas para criar e manipular vídeo, como o YouTube e o Movie
Maker. Neste caso, uma ressalva: criar e manipular vídeos remetem a tipos diferentes
de experiências. Ainda, na Figura 1 estão ilustrados os números de respondentes que
afirmaram utilizar jogos digitais, ferramentas de animação e simuladores com uma
frequência de uso entre muito baixa e nula.
Além disso, a predominância de uso dos softwares de apresentação fornece
indícios do tipo de abordagem pedagógica, com predomínio do ensino expositivo e de
reprodução de conteúdo, ou seja, a aula tradicionalmente expositiva. Ainda que a
maioria absoluta tenha afirmado que frequentemente repensa suas práticas de ensino,
de modo a acomodar novas expectativas dos alunos, os participantes do presente
estudo parecem se arriscar pouco em experimentações com o uso das TIC em sala de
aula.
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Figura 1 - Frequência de uso de determinados recursos das TIC em sala de aula.

Observou-se nessa pesquisa, pouca diversificação no uso das TIC quando
utilizadas nas práticas de ensino. Esses resultados coadunam-se com os estudos de
Cuban (2001), que sugere que professores do ensino, apesar do amplo acesso as TIC
tanto em casa, como no campus e do uso que eles fazem dessas tecnologias para
aprimoramento pessoal, para comunicação e preparação de aulas, têm dificuldade em
aplicá-las em suas práticas de ensino.
Pelos dados do questionário observou-se ainda que, a maioria dos participantes
concorda ser imprescindível o uso das TIC em sala de aula. Dentre as possíveis
influências para o uso das TIC em sala, destacadamente, quase a totalidade deles
concordou que utilizar as TIC em sala é uma exigência do mundo contemporâneo.
Nesse sentido, os professores parecem reproduzir os discursos da “sociedade do
conhecimento”, como partidários da ideia entusiasta das TIC como promotoras de
transformações no ensino superior. Aparentemente, os respondentes utilizam as TIC
como uma exigência contemporânea e motivados (influenciados) pelo ambiente
institucional, por exemplo, quando a IES exige o uso de sistemas computacionais
acadêmicos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se depreendeu dos dados, os principais tipos de usos das TIC, elencados
pelos professores, incluem ministrar aula com apoio do slide, sugerir busca de
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informação pela Web, usar vídeos em sala. Os tipos de uso indicados pelos
professores dão indícios sobre o uso das TIC como recurso didático, que parecem
reforçar suas rotinas de aquisição e reprodução dos conhecimentos transmitidos e
sugere que novos recursos são, na realidade, adaptados para usos consistentes com
práticas tradicionalmente estabelecidas. Talvez a explicação para esse comportamento
seja a carência de formação pedagógica específica, ou talvez, seja bem mundana e
contingencial: remuneração limitada, excesso de trabalho, falta de tempo.
Ainda com a afirmação da maioria absoluta dos participantes acerca da utilização
com frequência das TIC como recurso didático, o tipo de uso evidenciado pelos
professores reflete pouca experimentação. Neste estudo, os usos das TIC em sala
são, primordialmente, adaptações às práticas estabelecidas (por exemplo, slides ao
invés de projetor ou quadro, no contexto de uma aula expositiva). Ou seja, elas não
alteraram radicalmente a forma como essas práticas são desenvolvidas, nem a forma
como os alunos aprendem. Apesar da aceitação generalizada de que as TIC são
capazes de melhorar a educação, essas suposições, quando trazidas para a realidade
da prática, expõem a complexidade associada ao seu uso no contexto educacional.
O presente estudo é um recorte de um estudo mais amplo, que comparou dados
quantitativos e qualitativos com vista a contribuir para elucidar o tipo de uso das TIC e
as estratégias pedagógicas subjacentes às práticas de ensino dos professores no
ensino superior. Supõe-se que, os recursos em si, independentemente de suas
funcionalidades, não determinam usos nem, tampouco, fomentam práticas diferentes
ou “novas”, uma vez que, não se pode dizer que o ideário pedagógico dos
respondentes está desarticulado ao tipo de uso que fazem das TIC na sala de aula. A
própria criação de estratégias de ensino, independentemente das TIC, já é complexa.
Por que seria diferente na integração das TIC às práticas em sala de aula? Sem
dúvida, existem oportunidades de mudar a forma como as disciplinas são ministradas
e de “tirar proveito” das TIC, mas não se pode subestimar os obstáculos e as
dificuldades para atingir esse intento.
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Resumo:

O estudo aqui divulgado insere-se numa investigação mais ampla, na
qual se procura refletir sobre práticas de leitura digital, hábitos e
motivação da leitura no ecrã, nomeadamente através de dispositivos
móveis, e o contributo que as revistas digitais podem representar no
acesso à aprendizagem. Os dados a analisar foram recolhidos junto da
população bancária portuguesa. Para a obtenção deste propósito
realizaram-se entrevistas e aplicou-se um inquérito por questionário
online. O processo metodológico foi conduzido com a utilização de
métodos mistos e a estratégia exploratória sequencial. O paradigma
pragmático apresentou-se o mais adequado à resolução do nosso
problema, na medida em que estava em causa a compreensão de
fenómenos emergentes em contexto de aprendizagem.

Palavras-chave:

Práticas de leitura digital, comunicação digital, aprender no ecrã.

Abstract:

The results presented in this paper are part of a broader analysis which
aims to understand the digital reading practices, tendencies and
reasons for on screen reading, namely through mobile devices, and the
value that digital magazines may add to learning processes. The data
was get from a sample of portuguese bank employees. For so we
applied both interviews and an online questionary. The methodologic
process was lead with mixed methods and a sequential research
strategy. The pragmatic paradigm seems to be the most adequate to
the problem resolution, since the goal was the understanding of some
new phenomena that appear in learning contexts.

Keywords:

Digital reading practices, digital communication, on screen learning.

1. INTRODUÇÃO
A celeridade a que acedemos a conteúdos informativos, as dinâmicas relacionais
que se estabelecem em torno dos media sociais e, a proliferação de tecnologias
móveis e suas aplicações, têm potenciado o nosso acesso ao conhecimento. A
convergência destes fatores facilita a aprendizagem nos seus diversos cenários, mas
com destaque para a aprendizagem informal, conceito difundido por Cross (2015). Se
tivermos em atenção os dados recolhidos no campo empírico do presente estudo
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constatamos que a Internet é amplamente utilizada para pesquisar informação e que
os media digitais são usados como fonte de informação para contexto de
aprendizagem. Esta "escola aberta" apela à disponibilização de recursos adequados a
esta realidade, como, por exemplo, e na perspetiva de Natansohn (2013), Leslie
(2014) ou Hogarth (2014), revistas digitais. Estamos perante enquadramentos
comunicacionais que requerem novos modelos de disseminação de conteúdos e, é
com base neste pressuposto, que procuramos expor a reação da população bancária
à presente realidade virtual.
A estrutura deste artigo está organizada em quatro tópicos. No primeiro tecemos
algumas considerações teóricas sobre a problemática em análise. No segundo
apresentamos as opções metodológicas, problema, questões e objetivos do estudo,
assim como os instrumentos de recolha de dados. Segue-se a apresentação e
discussão dos resultados e por fim as considerações finais.
2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
A

educação/formação

constituem

um

fator

determinante

no

nosso

desenvolvimento, quer esteja em causa uma perspetiva pessoal, social ou profissional,
a que, implicitamente, está subjacente uma aprendizagem ao longo da vida. Temática
amplamente desenvolvida em diversos instrumentos normativos, documentos e
iniciativas tanto do CEDEFOP, como da UNESCO (2013), da OCDE ou da EU. Esta
manifesta necessidade de atualização/aquisição de conhecimento pode ser satisfeita
recorrendo a um ensino formal, mas também, e cada vez mais, de forma espontânea e
autónoma através da Web. Nesta vertente, aceder, pesquisar, avaliar, organizar,
produzir e transmitir conteúdo são variáveis ao alcance de cada indivíduo, mas que
exigem princípios de literacia digital, para que a quantidade de informação em acesso
aberto não constitua uma dificuldade ao fim a que se proporciona (Kop, 2012).
Os ambientes digitais com a integração de múltiplos medias num único dispositivo
estão a alterar a forma como nos relacionamos e aprendemos. A Internet abriu aos
cidadãos a possibilidade de terem um papel ativo na comunicação em diversas áreas
profissionais. De divulgarem e partilharem conhecimento a qualquer hora e em
qualquer lugar. De adquirirem informação e participarem em comunidades virtuais. De
fazerem um uso consciente dos recursos que encontram ao seu dispor. A
comunicação ultrapassa o espaço físico estabelecendo e ganhando cada vez mais
expressão no campo virtual, o que pressupõe um conhecimento sobre as tendências
da comunicação digital adequadas a um determinado contexto.
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3. METODOLOGIA
Desenhámos o projeto de investigação numa abordagem ao conhecimento que
considera pontos de vista e análises múltiplas. Apoiámo-nos, essencialmente, nas
conceções de Creswell (2010), Tashakkori e Teddlie (2009) mas, também, nas de
Hesse-Biber (2010) e Mertens (2010), para fundamentarmos a ideia base de que a
seleção de apenas uma abordagem quantitativa ou qualitativa não se apresentava
suficiente para respondermos à problemática em curso e respetivas questões a estudar.
Delineámos o processo metodológico utilizando métodos mistos e a estratégia
exploratória sequencial, conceito referido por Clark e Creswell (2011), que se inicia
com a recolha e análise de dados qualitativos, prosseguindo com a recolha e análise
de dados quantitativos. Esta segunda fase quantitativa foi desenvolvida sobre os
resultados da fase qualitativa. No tocante à corrente filosófica, a abordagem
metodológica inscreveu-se no paradigma pragmático.

3.1

Problema, questões e objetivos da investigação
Anunciada a metodologia, apresentamos o problema em estudo, porém, sem que

antes partilhemos as palavras de Tuckman (2012), quando refere que a identificação de
um problema é, muitas vezes, uma das fases mais difíceis num projeto de
investigação. O problema, como destaca Coutinho (2011), centra a investigação numa
área, organiza o projeto, delimita o estudo, guia a revisão da literatura, orienta e
recolhe os dados. A relevância de uma boa formulação é crucial, mas o grau de
dificuldade é elevado. No nosso projeto propusemo-nos a encontrar resposta à
seguinte inquietação: Como é que as práticas de leitura digital dos colaboradores
bancários podem influenciar a sua aprendizagem em contexto digital informal? Para
obtermos resposta ao problema, houve necessidade de o desdobrar em outras
questões, guias essenciais no desenvolvimento do estudo e que passamos a expor:
Em que tipo de leitores nos estamos a tornar? Quais as práticas de leitura digital da
população em análise? Qual a relação entre a literacia digital e a aquisição de
conhecimento? Que motivação existe para a aprendizagem em contexto digital
informal?
Tendo por base as questões enunciadas delimitámos como objetivos do estudo:
estimar o grau de literacia digital da população bancária em análise; averiguar a
motivação dos bancários na procura de conhecimento online; avaliar o interesse de
atualização/descoberta de conteúdos técnicos em ambiente digital; obter informação
sobre o uso de dispositivos móveis para leitura; determinar práticas de pesquisa e
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leitura em contextos de aprendizagem informal com vista à aprendizagem ao longo da
vida.

3.2

Instrumentos de recolha de dados
Os instrumentos de recolha de dados foram aplicados a funcionários de

instituições financeiras. Na primeira fase do estudo recolheram-se dados através de
um inquérito por questionário presencial e de entrevistas semiestruturadas. O
questionário serviu para recolher elementos sobre condutas digitais e para selecionar
os entrevistados. O tema das entrevistas reportou-se a procedimento de pesquisa e de
leitura digital. Pretendeu-se recolher informação sobre leitura, motivação, atitude,
perceção, formação e aprendizagem ao longo da vida, mas num ambiente digital. Com
base na análise de conteúdo deu-se por concluída esta primeira etapa e iniciou-se a
segunda fase procedendo-se à realização de um inquérito por questionário online.
Concretizada a primeira versão do questionário, e tendo em conta os comentários
técnicos de um painel de especialistas, procedeu-se à reformulação do documento.
Posteriormente, e já na versão online, fizeram-se testes para garantir que nada
inviabilizava o funcionamento tecnológico, solicitando-se, para o efeito, a contribuição
de 37 participantes a um pré-teste. Analisados os dados do pré-teste, e de modo a
garantirmos a consistência dos itens, procedemos à estimação de fiabilidade interna
através do coeficiente Alfa de Cronbach. Obtivemos, de acordo com os valores
referenciados por Hill & Hill (2012), um Alfa de boa ou de excelente fiabilidade,
respetivamente 0,80 e 0,90, consoante a dimensão em análise. Com estes números
deu-se como concluído este estádio, e iniciou-se a distribuição do inquérito por
questionário online.

3.2.1 Entrevistas
O recurso a entrevistas semiestruturadas foi a técnica escolhida para a recolha de
dados junto dos indivíduos selecionados para o efeito. Em termos metodológicos, e
como salientam Bardin (2011), Ghiglione & Matalon (1997) e Flick (2008), a entrevista
é um método de pesquisa muito útil que nos permite ter acesso a informação com um
nível de profundidade adequado a um estudo exploratório. Os objetivos que
conduziram à realização das entrevistas, e devidamente identificados no guião, podem
traduzir-se da seguinte forma: percecionar a motivação dos entrevistados para a
formação e aprendizagem ao longo da vida, em contextos online; identificar práticas
de leitura digital, nomeadamente em revistas digitais; identificar fatores críticos na
pesquisa, gestão e avaliação da informação online; perspetivar atitudes de leitura
digital em áreas relacionadas com a atividade profissional.
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A primeira entrevista foi realizada a um grupo constituído por três elementos, cujo
perfil correspondia ao pretendido - empregados na banca e com interesse em
participarem no estudo. A informação recolhida foi muito útil para testar o conteúdo do
guião e adequar o tempo previsto para a realização das próximas entrevistas. As
outras cinco entrevistas foram concretizadas tendo em conta a leitura flutuante
(Bardin, 2011), efetuada à transcrição integral da primeira entrevista. No total ouvimos
10 pessoas, num conjunto de 6 entrevistas. Com a constituição de um corpus de
entrevistados que considerámos suficiente para esta investigação, iniciámos a análise
de conteúdo e posterior realização do inquérito por questionário online.

3.2.2 Inquérito por questionário online
As perguntas da versão final do questionário encontram-se distribuídas por três
dimensões. Na primeira dimensão (questão 1 a 14) é dada relevância a informações
gerais de ordem pessoal. Caracteriza-se a população, mas também, práticas de leitura
digital. Na segunda dimensão (item 1 a 20) obtém-se informações sobre literacia digital
e aprendizagem, através de uma escala de frequência, ordinal, de quatro pontos. Na
terceira dimensão (item 1 a 30) é identificada, através de uma escala de concordância,
ordinal e também de quatro pontos, a perceção que os respondentes têm sobre leitura
digital, revistas digitais, dispositivos móveis e aprendizagem.
O questionário foi divulgado a 24 instituições financeiras, prevendo-se que, por
sua vez, estas o disseminaram aos seus colaboradores. A recolha de dados foi
efetuada durante o mês de julho de 2015, não tendo ocorrido nenhum reforço, da parte
dos autores do estudo, para a obtenção de mais respostas. Esta opção fundamentouse na receção dos 570 questionários que entraram na conta do Google Drive, criada
para este efeito e que nos dava uma margem de erro de 5% e um nível de confiança
de 95%.
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Realizadas as entrevistas e recolhida toda a informação ou, como destaca
Tuckman (2012), obtidos os dados desejados com a máxima eficácia e a mínima
distorção, passámos a analisar as falas codificadas, quer por categoria, quer por fonte.
Para a análise das entrevistas optou-se pela técnica de análise de conteúdo que, de
acordo com Bardin, “consiste em classificar os diferentes elementos nas diversas
gavetas segundo critérios suscetíveis de fazer surgir um sentido capaz de introduzir
alguma ordem na confusão inicial. É evidente que tudo depende, no momento da
escolha de “critérios” de classificação, daquilo que se procura ou se espera encontrar”
1277

(2011, p.39). Daqui resulta um discurso secundário com uma forte componente
interpretativa. Como refere Flick (2005), a interpretação dos dados é o cerne da
investigação qualitativa. Facto que pressupõe que, “Qualquer plano de análise de
conteúdo pressupõe a elaboração de um conjunto de procedimentos que permitam
assegurar a sua fidedignidade e validade” (Vala, 1986: p. 109). Com base nestes
princípios construímos a matriz de análise de conteúdo, elaborada com base no
seguinte procedimento: após uma leitura flutuante da primeira entrevista e com base
nas unidades de contexto identificadas, procedeu-se a uma codificação dos trechos da
entrevista transcrita. A matriz foi composta por cinco colunas: Tema, Categoria,
Subcategoria, Indicadores, Unidade de contexto. Na coluna “Tema” foram agregados
os oito assuntos que constituíram os grandes blocos da entrevista e dos quais
resultaram as oito categorias em análise. Para cada "Categoria” foram identificadas
diversas “Subcategorias”, que foram sendo estabilizadas à medida que avançávamos
na transcrição das entrevistas. Os “Indicadores” foram sendo edificados com base nas
falas categorizadas. Na última coluna encontramos as “Unidades de Contexto”, que
correspondem ao registo transcrito da entrevista. O processo de execução da matriz
de análise de conteúdo só ficou concluído com a finalização da transcrição da última
entrevista. Saliente-se a este propósito que para Vala, “A construção de um sistema
de categorias pode ser feita a priori ou a posteriori, ou ainda através da combinação
destes dois processos” (1986, p. 111).
Procurámos assegurar-nos da exaustividade das categorias, garantindo que todas
as unidades de contexto foram enquadradas numa categoria. Destaque-se, no
entanto, que tal como refere Bardin (2011), toda a categorização e codificação é
realizada pelo investigador, o que pode transportar uma grande subjetividade. No caso
concreto deste estudo, a codificação do conteúdo tomou a forma representada na
figura 1.

Figura 1: Codificação das categorias

As categorias foram codificadas em: aprendizagem, com as subcategorias, formal,
informal, ALV, e-learning, perceção sobre a aprendizagem, hábitos de estudo,
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motivação para aprender; acesso a recursos abertos, com as subcategorias, oferta
online, internet vs biblioteca, intranet, partilha do conhecimento; literacia digital, com as
subcategorias, o que pesquisa, como pesquisa, facilidade na pesquisa, avaliação da
informação, avaliação dos recursos da informação; tendências de leitura digital, com
as subcategorias, ecrã vs papel, blogues, sites, redes sociais, hábitos de leitura,
perceção sobre a leitura digital; revistas digitais com as subcategorias, acesso a
revistas digitais, leitura em revistas digitais vs revistas em papel, revistas digitais;
dispositivos móveis, com as subcategorias, leitura em dispositivos móveis, tamanho do
ecrã, tablet vs livros, perceção da leitura em dispositivos móveis.
Sendo entrevistas exploratórias pretendeu-se recolher dados e não questionar, de
forma exaustiva, cada inquirido sobre todas as categorias do guião. Através da análise
ao conteúdo confrontámo-nos com algumas constatações, por exemplo, quando
interpelados sobre a necessidade ou interesse em continuarem a aprofundar o
conhecimento na área onde se especializaram, houve unanimidade nas respostas, na
medida em que todos os inquiridos referiram a importância e motivação de se
manterem atualizados em assuntos relacionados com a banca. A aprendizagem ao
longo da vida manifestou-se um conceito bem presente a este grupo de entrevistados.
Sobre a aprendizagem informal não tiveram qualquer dúvida em responderem que a
efetuavam e que a faziam online. Referiram que não tinham qualquer dificuldade em
pesquisar informação e que estavam muito habituados a ler no ecrã, porque as suas
profissões assim o exigiam. Ainda relacionado com o número de horas em frente ao
ecrã declararam que para trabalhar preferem um ecrã de grande dimensão, mas para
efetuarem leituras particulares optam, muitas vezes, por um dispositivo móvel, devido
à portabilidade. As revistas digitais foram consideradas como um bom produto para o
acesso ao conhecimento.
Na elaboração do inquérito por questionário online houve um aproveitamento de
algumas categorias do guião de entrevista. Porém, os objetivos subjacentes a este
instrumento diferiam em alguns aspetos, pelo que, as perguntas apresentam uma
natureza distinta. Recolhidos os dados dos 570 questionários procedeu-se à obtenção
de elementos estatísticos simples, como as tabelas de frequências. Conforme
Laureano, “A estatística indutiva ou inferencial permite, com base nos elementos
observados (amostra aleatória) e descritos, retirar conclusões para um domínio mais
vasto de onde esses elementos provieram (população ou universo). Assim este ramo
da estatística permite obter generalizações aplicáveis a indivíduos que não tenham
sido observados” (2011: p.11). O que nos divulgaram os colaboradores bancários?
Da análise ao género constatamos que 37% são do sexo feminino e 63% do sexo
masculino. Este resultado revela uma predominância do sexo masculino na resposta
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ao questionário online. Em relação à idade, os dados revelam que cerca de 1% dos
bancários estão na faixa etária com menos de 25 anos; 24% entre 26 e 35 anos; 46%
entre 36 e 45 anos; 25% entre 46 a 55 anos e 5% têm mais de 56 anos. No tocante ao
tempo de serviço na banca, com menos de 10 anos de serviço responderam 30%, de
11 a 20 anos 41%, de 21 a 30 anos 19%, com mais de 31 anos 9%. À pergunta, nível
de escolaridade, as cinco opções apresentadas repartem-se da seguinte forma: 29%
têm o ensino secundário, 57% a licenciatura, 8% o mestrado, 0,4% o doutoramento e
5% apresentam outra opção, como, por exemplo, uma pós-graduação. Na pergunta
sobre programa de aprendizagem ao longo da vida, os resultados do questionário
dizem que 18% dos inquiridos já frequentaram uma pós-graduação, 69% já realizaram
formação profissional presencial, 77% efetuou formação profissional em e-learning,
9% fizeram Unidades Curriculares Isoladas, 36% faz autoformação e 4% escolheram
outras alternativas. Acerca do dispositivo utilizado para leitura digital, o computador
portátil continua a ser o mais utilizado para 66% dos inquiridos, seguindo-se o
computador fixo com 58% e, com números muito próximos o Smartphone, com 55% e
o Tablet com 53%. O E-reader atrai somente 3% da população respondente. Para a
pergunta sobre os locais onde costumam realizar leituras digitais, a variável casa é o
local onde mais inquiridos efetuam leituras digitais. Do conjunto da população, 96%
têm acesso a leituras digitais quando se encontram em casa. Segue-se o trabalho,
opção escolhida por 54% dos bancários, locais públicos com 38% de auscultados a
selecioná-la, estabelecimento de ensino com 5% e 3% identificam outra opção. Em
relação à pergunta, diariamente dedica quantas horas à leitura digital, ficámos a saber
que mais de metade da população, respetivamente 56%, dedica 1 a 3 horas diárias à
leitura digital, 37% afirma não ler todos os dias, 6% refere ler 4 a 7 horas por dia e 1%
dos inquiridos mais de 7 horas por dia. Para a questão, com que frequência acede aos
seguintes media, foram apresentados oito Medias: Blogues, Sites, Youtube, Revistas
digitais, Revistas Impressas, Jornais Online, eBooks e Redes Sociais, numa escala de
Likert de frequência com 4 opções, sendo: “Nunca”, “Pelo menos uma vez por mês”,
“Pelo menos uma vez por semana” e “Pelo menos uma vez por dia”. Referindo,
somente, o valor mais elevado para cada Media constata-se que, nunca acedem a
Blogues 41%. Acedem a Sites, pelo menos uma vez por dia 65%. O Site Youtube é
visitado pelo menos uma vez por semana por 42%. As Revistas digitais são lidas pelo
menos uma vez por semana por 38% dos respondentes, enquanto as revistas
impressas são lidas pelo menos uma vez por semana por 40%. Sobre os jornais online
ficamos a saber que têm na opção, pelo menos uma vez por dia, 62% de leitores. Os
eBooks são, desta lista, os menos lidos, com 58% da população a referir que nunca os
lê. As redes sociais são frequentadas pelo menos uma vez por dia por 38% dos
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inquiridos. Segue-se a pergunta, das seguintes categorias de revistas digitais, lê
habitualmente alguma delas? O processo de recolha de informação para esta
pergunta implicava uma escolha obrigatória entre o “Sim” e o “Não”. Apresentam-se de
seguida as respostas referentes ao “Sim” por categoria. 80% Da população refere que
lê

revistas

Generalistas/Informação.

Para

a

categoria

Economia/Negócios

encontramos 76% de leitores. Revistas científicas/Técnicas são lidas por 33% dos
inquiridos, o que significa que a grande maioria da população alvo não lê esta
categoria de revistas digitais. Também, as Literárias são lidas somente por 21% dos
respondentes.

As

desportivas

atraem

45%

leitores,

enquanto

a

categoria

Computadores/Internet só atrai 32% de leitores. As revistas digitais sobre
Cultura/Lazer elevam as preferências de leitura para 68%. Em relação à pergunta,
quais das seguintes fontes de informação é que usa para se manter atualizado quanto
a temas profissionais? De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que esta
população opta por se manter atualizada independentemente da fonte de informação
utilizada. Vejamos os dados: Cursos de formação 71%, Conferências 23%, Colegas de
trabalho 68%, Revistas especializadas 44%, Websites 56%, Newsletters 54%, Redes
sociais 22%, Livros técnicos 36%. Os cursos de formação e os colegas de trabalho
são as opções mais selecionadas. À pergunta, qual o seu grau de interesse na leitura
de revistas digitais sobre temas relacionados com a sua área profissional, 53% dos
inquiridos mostra-se “Algo interessado” e 33% “Muito interessado”. No sentido oposto
encontramos 2% a optarem por “Nada interessado” e 12% por “Não muito
interessado”. Perante estes números conclui-se que a maioria dos bancários mostra
algum interesse na leitura de revistas digitais sobre temas relacionados com a Banca.
Lê revistas digitais em dispositivos móveis? Apesar de a maior parte da população já
ter efetuado leituras em dispositivos móveis verifica-se que 19% “Nunca” leu nestes
dispositivos e que 26% “Raramente” o fez. A opção “Muitas vezes” foi selecionada por
19% dos inquiridos e 36% só o fazem “Às vezes”. Estes dados revelam uma tendência
para esta prática de leitura, apesar de ainda ser muito elevado o número de pessoas
que não lê em dispositivos móveis ou que não o faz com frequência.
Para o tema Informações sobre literacia digital e aprendizagem, composto por 20
itens,

apresenta-se

um

formato

de

resposta

do

tipo

Likert,

com

quatro

posicionamentos possíveis, assinalando o grau de frequência que se associa a cada
item, sendo: “Nunca”, “Raramente”, “Algumas vezes” e “Muitas vezes”. No gráfico 1 é
possível visualizar a contagem das opções dos 570 inquiridos.
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Gráfico 1: Informações sobre literacia digital e aprendizagem

Em relação ao item Utilizo a Web para pesquisar informação o posicionamento
“Muitas vezes” foi o que apresentou a resposta mais expressiva com 82%. No item
Procuro na Web Informação relacionada com a minha área profissional verificamos
que o posicionamento “Muitas vezes” se mantem elevado, mas desce para 55%. As
respostas a Consigo localizar na Web a informação de que preciso tendem para
“Muitas Vezes” com 68%. Para o item Localizo na Web informação em sistemas
agregadores de bases de dados, observamos a opção “Algumas vezes” com 31% e
“Muitas Vezes” com 46%. Estabeleço uma estratégia de pesquisa de informação,
revela que 49% o fazem “Algumas vezes”. Defino limites quando efetuo uma pesquisa
foi selecionada por 40% dos inquiridos na opção “Algumas vezes”. Foram 33% os que
indicaram “Algumas vezes” no item Traduzo os termos para inglês para pesquisar em
bases de dados internacionais. A tendência em Seleciono os artigos pelos títulos
mantem-se em “Algumas vezes”, com 60% de escolhas. Somente 5% dos inquiridos
selecionaram “Nunca” para o item Avalio a qualidade da informação que encontro na
Web, e Quando encontro informação relevante na Web organizo-a em ficheiros é a
preferência de 39%. Ficamos a saber que 52% escolheu a opção “Nunca” para
“Publico conteúdos na Web. “Nunca” também foi a opção mais referida, com 31%,
para Utilizo a Web para comunicação profissional. No item Utilizo a Web para
comunicação pessoal, a opção mais selecionada foi “Algumas vezes”, com 36%.
Utilizo Medias Digitais como fonte de informação para contexto de aprendizagem foi
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assinalada em “Algumas vezes” por 46% dos inquiridos. Para o item Participo em
Webinares, a opção “Nunca” foi a eleição de 77% da população. Participo em projetos
digitais, foi destacada na opção “Nunca” por 76% dos respondentes. “Algumas vezes”
foi sinalizada por 45% no item, Realizo ou realizei cursos em e-Learning. 39% Dos
inquiridos sinalizaram a opção “Algumas vezes” no item Imprimo a informação que
considero importante. 28% Escolheram “Muitas vezes” em, Cito as fontes sempre que
utilizo informação retirada da Web. 53% Referenciam “Muitas vezes” para o item
Começo por ler na diagonal para perceber o conteúdo que interessa.
Para o tema Perceção sobre leitura digital, revistas digitais, dispositivos móveis e
aprendizagem, composto por 30 itens, apresenta-se um formato de resposta do tipo
Likert, através de uma escala de concordância, com quatro posicionamentos
possíveis, sendo: “Discordo totalmente”, “Discordo em parte”, “Concordo em parte”,
“Concordo totalmente”. No gráfico 2 assinala-se a opinião dos 570 respondentes em
relação a cada item.

Gráfico 2: Perceção sobre leitura digital, revistas digitais, dispositivos móveis e aprendizagem

1283

Em cada item, e expondo unicamente a opção “Concordo em parte”, por ser a que
detém uma maior concentração de respostas, deparamo-nos com os elementos que a
seguir se destacam. Para 53% da população inquirida Ler no ecrã torna-nos leitores
diferentes. Já 64% consideram que As revistas digitais devem ter em conta quer a
informação quer o entretenimento. São 49% os que referem que Apesar do formato
ser diferente nunca se leu tanto como agora. 54% Assinalaram que Estamos a criar
hábitos de leitura digital. 39% Referem que A leitura no ecrã é mais rápida do que a
leitura no papel. 50% Salientam que A leitura no ecrã é mais superficial do que a
leitura no papel. 60% Afirmam que A leitura digital é motivadora para a aprendizagem.
Em relação ao item, O tamanho do ecrã é importante para a leitura, as respostas na
opção “Concordo em parte” baixam para 33%. O item, A Web é uma escola de
aprendizagem informal volta a apresentar um número acima da média, com 60% de
respostas. Sobe ainda para 61% no item, A Web exerce grande influência na forma
como se aprende. Na citação, O design das revistas é fundamental pois é uma forma
de comunicar/informar, 48% das respostas posicionaram-se em “Concordo em parte”
e, curiosamente, 0,0% na opção “Discordo totalmente”. No item, É fácil ler o conteúdo
de uma revista quando está no formato digital foram 63% os que escolheram
“Concordo em parte” e, em, As revistas digitais publicam de forma muito acessível
temas muito complexos foram 62% os respondentes. As revistas digitais abordam os
temas de forma original é, na opção em causa, escolhida por 60%. “Concordam em
parte” 66% da população que, As revistas digitais são um bom recurso para a
formação profissional. O número desce ligeiramente para 63% no item, As revistas
digitais proporcionam interação com o leitor. Praticamente com a mesma percentagem
encontra-se a frase, As revistas digitais podem ser um bom recurso na metodologia de
e-Learning, respetivamente com 63%. O número volta a descer, mas mantendo-se em
51% em, O conteúdo de uma revista digital é mais importante do que a sua
apresentação gráfica. 49% Selecionaram o item Ler no ecrã é muito cansativo e 52%
Observo muitas pessoas a ler em dispositivos móveis. São menos os respondentes,
respetivamente, 40%, que referem “Concordo em parte” no item, O meu tempo de
leitura aumentou desde que utilizo o ecrã para ler. Para Disperso-me quando leio
muita informação no ecrã encontramos 45% de respostas e, com uma percentagem
mais baixa, correspondendo a 38%, a frase, Quando estou a ler no ecrã aprofundo
mais os assuntos. 40% Elegeram, Sinto-me confortável a ler uma revista digital porque
tem um princípio, um meio e um fim e 54% referem que, A autonomia dos dispositivos
móveis é importante porque posso fazer o download de revistas digitais e lê-las offline.
58% Nomearam que, Os artigos de revistas digitais têm o tamanho adequado ao meu
tempo de concentração, e 47% assinalaram, Gosto de ler no ecrã conteúdos de
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pequena dimensão. 52% Dos inquiridos referem Gosto de ler revistas da atualidade e,
a mesma percentagem de respostas, 52% Enquadra-se no item Gosto de ler em
dispositivos móveis. O número desce ligeiramente, para 48%, na frase, Gosto de
estudar tendo como suporte físico um Tablet.
Após a obtenção destes elementos estatísticos procedentes das tabelas de
frequências, prosseguimos com a análise de relações existentes entre as categorias.
Transformámos algumas das variáveis qualitativas em quantitativas e procedemos a
testes do qui-quadrado de Independência e a correlações não paramétricas com o
teste de Spearman. Estimámos o grau de literacia digital relacionando os indicadores:
aceder à informação, avaliar a informação, comunicar/Criar conteúdos e, constatámos,
que estão todos positivamente correlacionados. Prosseguimos com a correlação do
índice de literacia digital com a perceção que os indivíduos têm da aprendizagem
através de um suporte digital e também, estes se apresentam positivamente
correlacionados.
Por fim, procedemos a uma análise de Clusters, procurando comportamentos
homogéneos entre os grupos. Recorremos ao método não hierárquico K-means,
baseado na distância euclidiana e no critério centróide para a agregação das
respostas. Com base nas mesmas subcategorias – aceder, avaliar e comunicar – foi
possível identificar quatro grupos de indivíduos com comportamentos diferentes em
relação às três competências. Com a distribuição dos indivíduos nestes quatro grupos,
fomos caracterizar cada grupo em relação às subcategorias compostas pelos itens:
aprender no ecrã, tendências de leitura digital, recursos de comunicação/educação e
facilidade no acesso à leitura em dispositivos móveis e, todos eles, apresentaram
diferenças estatisticamente significativas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão da literatura e o trabalho empírico permitiram reunir evidências que
contribuíram para o conhecimento da população em estudo nas suas práticas de
leitura digital e perceber o interesse de atualização/descoberta de conteúdos técnicos
em contexto de aprendizagem informal digital. Na teoria encontrámos a base que
sustentou o estudo mas, também, a convicção que estávamos a delinear um estudo
exploratório assente numa filosofia pragmática, o que nos dava a liberdade de
reajustar a investigação a novas concepções. As entrevistas proporcionaram a
obtenção de dados que se traduziram em reflexão e na produção de mais dados. No
questionário online aplicámos a informação que conseguimos alcançar na literatura e
nas entrevistas, traduzimos as palavras por números e tornou-se observável que as
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práticas de leitura digital dos colaboradores bancários influenciam a sua aprendizagem
em contexto informal digital.
Concluímos perante as evidências estatísticas que a população em estudo
apresenta um índice de literacia digital elevado, no entanto, encontram-se
discrepâncias que permitem identificar grupos com práticas distintas e que influenciam
a aprendizagem no ecrã.
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Resumo:

O presente artigo centra-se na apresentação do desenvolvimento de
uma revista online de Educação para o Século XXI - REAeduca - que
tem como base de sustentação a filosofia dos Recursos Educacionais
Abertos. O projeto desenvolveu-se no seguimento de uma atividade da
unidade curricular Materiais e Recursos para eLearning, do Mestrado
em Pedagogia do eLearning da Universidade Aberta, Portugal. A
metodologia de desenvolvimento seguiu uma prévia planificação e
revisão de literatura sobre o tema dos Recursos Educacionais Abertos,
para a criação cientificamente fundamentada da revista. A revista é
composta por diferentes abordagens temáticas e projetada numa
página Web que apresenta outras referências para a temática em
estudo. O impacto do projeto foi bastante satisfatório, impacto esse
evidenciado quer pelos testemunhos deixados quer na página da
revista, quer nas redes sociais onde esta foi partilhada. Os resultados
obtidos e triangulados atestam que o movimento de Recursos
Educacionais Abertos deve ser uma base integrante para a mudança
do paradigma educativo, que envolve a integração de tecnologia
associada à correta metodologia, promotora de melhorias quer para a
prática docente, quer para o estudante.

Palavras-chave:

Recursos Educacionais Abertos, Educação online, Aprendizagem do
Futuro, Revista de Educação, Sociedade em Rede, Projetos
Educativos.

Abstract:

This article focus on the presentation of the development of an online
jounal of education for the 21st Century - REAeduca - supported by
Open Educational Resources philosophy. This project was developed
following an activity of the course unit Materiais e Recursos para
eLearning, of the Master in eLearning Pedagogy by the Open
University, Portugal. The development methodology followed a previous
planning and content analysis on the subject of Open Educational
Resources for a scientifically based of the Journal. REAeduca consists
of different thematic approaches and designed in a Web page that
displays other references to the topic under study. The impact of the
project was quite satisfactory, evidenced by the testimonies on the
jounal page, whether on social networks where it was shared. The
results show that the movement of Open Educational Resources should
be an integral basis for changing the educational paradigm, which
involves the integration of technology associated with the correct
methodology, promoting improvements both for teaching and for the
student.

Keywords:

Education Resources, Online Education, Future of Learning, Education
Journal, Network Society, Educational projects.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo integra-se no desenvolvimento da atividade final da unidade curricular
Materiais e Recursos para eLearning, do Mestrado em Pedagogia do eLearning
(MPeL), da Universidade Aberta Portugal (UAb). A atividade visava o desenvolvimento
de um Recurso Educacional Aberto (REA), a ser apresentado numa exposição virtual,
subordinada ao tema "O presente e o futuro da educação online: perspetivas e
desafios".
O projeto foi desenvolvido em parceria, para a otimização de um trabalho
colaborativo e de uma construção do conhecimento enriquecedora.
A atividade foi trabalhada em quatro momentos distintos: i) definição do tema do
trabalho; ii) planificação da atividade; iii) elaboração do REA; iv) redação de uma
reflexão crítica de todo o processo.
O presente artigo centrar-se-á na apresentação da estrutura da revista, bem como
apresentar o projeto desenvolvido, integrando-o no movimento REA.
O projeto consistiu na elaboração de uma revista online – REAeduca – Revista de
Educação para o século XXI. O processo de desenvolvimento deste projeto envolveu a
construção de uma página online, grafismos, redação de artigos científicos,
elaboração de infográficos, teaser promocional e dinamização da página da revista na
rede social Facebook®.
2. FILOSOFIA REA
A atualidade é marcada pelo potencial das tecnologias de informação e
comunicação, que reconfigurou um novo modelo social, a sociedade em rede
(Castells, 1999). Para Moran (2000, apud Netto, 2014), a mudança de paradigma
educativo é uma exigência dessa nova sociabilidade, que passou a difundir a
informação de forma ilimitada pelo ciberespaço (Lévy, 2000). Assim, urge a definição
de estratégias pedagógicas que envolvam alunos motivados com o processo de
aprendizagem (Coutinho et al, 2009; Picciano, 2001, apud Flores, 2014; Wishart &
Blease, 1999; Beeland, 2002; Karsenti & Fievez, 2013).
É neste cenário de mudança que os REAs se assumem como um pilar para a
aprendizagem do futuro, colaborativa e de cocriação do conhecimento. Inicialmente
utilizados em dois projetos da William and Flora Hewllet Foundation: o MIT
OpenCourseWare, da Universidade de Massachussets, nos Estados Unidos, e o
OpenLearn, da Open University, no Reino Unido, lançaram um repositório REA de
acesso gratuito sob licença Creative Commons.
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O conceito REA, expresso pela UNESCO (2012, p. 1), surge como:
“Materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes,
digitais ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido
divulgados sob licença aberta que permite acesso, uso, adaptação e
redistribuição gratuitos por terceiros, mediante nenhuma restrição ou poucas
restrições. O licenciamento aberto é construído no âmbito da estrutura existente
dos direitos de propriedade intelectual, tais como se encontram definidos por
convenções internacionais pertinentes, e respeita a autoria da obra.”

Para Adell (2004), a dimensão REA difundida pela Internet avoca benefícios
pedagógicos. Pacheco (2009) afirma que a Educação deve ser concebida como
estimuladora da criatividade humana. Deve integrar, portanto, tecnologia com
metodologias e pedagogias adequadas rumo a ambientes educativos de sucesso (Cox
et al, 2003; Keats, 2003; Downes, 2010).
A Cape Town Open Education Declaration (2007) aponta que “esta metodologia
de educação é construída sobre a crença de que todos devem ter a liberdade de usar,
personalizar, melhorar e redistribuir os recursos educacionais, sem restrições”. Já para
Mortera e Escamilla (2009), os REAs favorecem a concentração e projetam a
motivação e o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem.
Realçamos, ainda, os cinco pilares REA, promotores de uma literacia digital
inegável (Wiley, 2016; Wu et al, 2009): retain; reuse; revise; remix; redistribute.
Os REAs assumem-se como enriquecedores do projeto educativo global e
facilitam o acesso ao conhecimento, desterritorializando-o, sem limitações físicas e
sem a sua tradicional associação exclusiva ao ambiente escolar formal.
Hylén (2006) e D'Antoni (2009) evidenciam que o movimento REA procura, de
forma conjunta, produzir e partilhar conhecimento, construindo uma ecologia mais
ampla do conhecimento (Litto, 2006), operacionalizando a visão de Freire (1997, p.
21), de que “ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar possibilidades
para a sua produção ou a sua construção”. Promovem, portanto, a partilha de
perspetivas e a “troca generalizada de saberes” (Lévy, 2000).
Amante (2013, p. 4) considera os REA como:
“Excelentes exemplos de possibilidades de ampliação do alcance educacional
das tecnologias. Para além do acesso a estes recursos, o conceito subjacente
aponta para a sua coconstrução, alterando, acrescentando, adaptando e
melhorando, e esse aspeto é especialmente importante do ponto de vista
educacional.”

Os REAs são uma presença obrigatória na aprendizagem do futuro, ao
promoverem a criatividade, valorizarem a essência humana e construírem uma
inteligência coletiva. São uma inovação na forma de pensar e assegurar o acesso ao
conhecimento necessário à Educação, através da difusão de conteúdo, ferramentas
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livres, recursos de implementação e práticas que permitam que o profissional de
Educação guarde, reuse, revise, remixe e redistribua conteúdos de forma aberta e
livre.
3. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste projeto utilizámos o método de pesquisa
exploratória, com a revisão de literatura sobre a temática REA. As palavras-chave
pesquisadas no motor de busca da Google® foram: Recursos Educacionais Abertos,
Educação online, Aprendizagem do futuro, Revista de Educação, Sociedade em Rede,
Projetos Educativos. Estas palavras-chave foram procuradas em português e inglês,
conciliando-as com o operador booleano and. Após o levantamento bibliográfico foram
desenvolvidas fichas de leitura, para analisar as fontes sob idênticos critérios de
apropriação e objetividade, bem como a sua natureza crítica e inovadora.
Foram ainda, utilizadas diferentes estratégias para o desenvolvimento desta
revista, quer para a sua estrutura, quer para o seu conteúdo.
Também se desenvolveu um inquérito por questionário, com o intuito de se
averiguar a satisfação dos leitores e identificar melhorias, que terá os seus dados
analisados e triangulados no número dois da revista. No sentido da regulação da
existência da própria revista, está ainda planeada a aplicação de um inquérito por
questionário, que verifique a existência da mesma, após um ano, medindo o seu
impacto, as suas práticas e o seu potencial para o desenvolvimento de uma cultura
REA.
4. REAEDUCA
A REAeduca tem como missão constituir-se como um REA inovador,
problematizador e reflexivo sobre o potencial pedagógico dos REAs. Passamos, de
seguida, a apresentar a REAeduca (figura 1), quer no seu processo de planificação,
estrutura e nos níveis de aceitação.
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Figura 1 - Página Web da REAeduca.

4.1. Da planificação
O trabalho foi desenvolvido através da elaboração de uma planificação
estruturada, para o cumprimento das tarefas definidas, identificando claramente o
tema, os subtemas, os objetivos e o produto final.
Assim, no que respeita ao tema, definimos - “Potencial pedagógico dos REAs”.
Quanto aos subtemas, definimos: conceito REA; objetivos da filosofia REA; relação
professor/estudante/REA; aprendizagem online; repositórios REA; licenciamento.
Relativamente aos objetivos centrais do nosso projeto, definimos: i) analisar o
potencial dos REAs para uma aprendizagem de futuro efetiva e de sucesso; ii)
contribuir de forma crítica para o avanço do conhecimento do paradigma REA na
educação e na educação online; iii) difundir conhecimento e projetos relevantes na
filosofia REA possibilitando uma educação mais eficiente.
No que respeita ao produto final, era então desenvolver uma revista online, que
fosse ao encontro do cumprimento dos nossos objetivos específicos e cumprisse com
o grande objetivo REA, a democratização do conhecimento.
Importante foi também, a definição do nome da revista, para que abraçasse a
nossa ideia e fosse claramente um reflexo daquilo que pretendíamos, surge assim a
REAeduca.
Após a definição do logotipo da revista e da redação da identidade visual da
REAeduca, desenvolvemos um teaser promocional para publicação da revista,
desvendando algumas das temáticas abordadas. Foi ainda, importante nesta fase a
criação de uma página pública na rede social Facebook®, que serviu de apoio para a
dinamização e publicidade da revista.
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4.2. Da estrutura
Para a definição da estrutura e das diferentes secções da revista, planificámos a
produção das tarefas necessárias para o desenvolvimento do nosso projeto. Aqui foi
fundamental o intenso brainstorming, os emails constantes, os documentos partilhados
e a sintonia de pensamentos. De notar que, apesar de uma lógica de divisão de
tarefas, inerente a qualquer trabalho em grupo, o nosso método de trabalho foi
participar ativamente de todo o processo, promovendo-se um trabalho com
características homogéneas.
A seleção da plataforma online para a criação da página Web da revista foi feita
de forma atenta, analisando-se várias plataformas. Selecionámos a plataforma Wix®,
pela facilidade e conhecimento prévio em trabalharmos com a mesma, bem como as
ferramentas de apoio e opções estruturais que a mesma disponibiliza.
Ainda neste contexto, foi fundamental a definição do licenciamento da revista e de
todo o conteúdo a ela associado. Para que o desafio correspondesse na totalidade ao
pretendido, analisámos cuidadosamente as licenças da Creative Commons® para
podermos selecionar a que demonstrasse o âmbito mais aberto e público deste REA.
Assim, selecionámos a licença Attribution 4.0 International (figura 2), já que permite: i)
partilhar, copiar e redistribuir o material em qualquer meio ou formato; ii) adaptar,
transformar e construir sobre o material para qualquer finalidade, mesmo
comercialmente.

Figura 2 - Licenciamento da REAeduca.

Apresentamos, de seguida, a estrutura da revista, com a respetiva descrição do
trabalho desenvolvido (tabela 1).
Tarefa

Descrição
Página inicial com teaser promocional, periodização das

Página inicial

publicações da revista e a possibilidade da assinatura da
revista e receberem no email as newsletters.

Informações

Ficha

Apresentação da parte editorial da revista, a saber:
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Técnica

●
●
●
●

Periodicidade: Bimestral;
Editores;
Publicação Online;
Licença CC - Atribuição 4.0 Internacional.

Explicação teórica do logotipo, da cor e do lettering
Identidade

usado. O nosso objetivo apela a um novo desenho de

Visual

aprendizagem e a uma nova e inovadora forma de RE
(A) educar.

Equipa

Apresentação dos dois autores da revista com fotografia.

editorial
Definição das condições de submissão de artigos na
revista, a saber:

Normas de
submissão
de artigos

● Critérios de aceitação de artigos;
● Tipologia de artigos para submissão;
● Normas para trabalhos científicos:
○ Estrutura do artigo;
○ Estrutura geral;
○ Estilo e referências;
○ Licenciamento.
O leitor pode fazer o download e guardar as normas de
submissão com o template da revista.

Páginas
Web

Elencagem de páginas Web de elevado potencial para a
temática dos REAs e a sua aplicabilidade.
Integração de alguns vídeos online sobre o movimento

Vídeos
Links de

online

interesse

REA, em diferentes idiomas, que explicitem o conceito
REA e a sua filosofia. Tivemos aqui em atenção a licença
dos vídeos apresentados, para que as condições de REA
e a dinâmica da revista ficasse respeitada.
Integração de alguns ebooks sobre o movimento REA,

REAs

em diferentes idiomas, que explicitem o conceito REA e
a sua filosofia. Os ebooks apresentados respeitam a
filosofia REA, permitindo ao leitor fazer o download.

Fórum

Integração de um fórum de discussão na página online
da revista. Este espaço destina-se a perguntas e
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respostas entre os leitores e entre os leitores e os
autores da revista, visando-se a partilha de experiências,
a construção colaborativa e aberta do conhecimento e a
promoção de estratégias educativas de sucesso.
Espaço com logos e contactos da UAb, MPeL e email da
Contactos

REAeduca. Integração de um espaço de contacto direto
para comunicação com os autores da revista - “Fale
Connosco”.

Nota de abertura

Texto de apresentação do primeiro número da revista,
com o enquadramento da mesma e agradecimentos.
Redação de um artigo desenvolvido em coautoria, que

REAs, o que são?

se foque na definição do conceito REA. O leitor pode
fazer o download e guardar o artigo.
Desenvolvimento de um infográfico que ilustre os 5

Pilares REA

pilares da filosofia REA em oposição aos recursos
fechados. O leitor pode fazer o download e guardar o
infográfico.
Elaboração de um artigo em coautoria focado no
esclarecimento da missão dos Recursos Educacionais

Missão REA

Abertos e seus benefícios para um processo de
aprendizagem inovador e de sucesso. O leitor pode fazer
o download e guardar o artigo.
Desenvolvimento de um infográfico que ilustre a

Identidade Visual REA

identidade visual da filosofia REA. O leitor pode fazer o
download e guardar o infográfico.
Desenvolvimento de um infográfico que simplifique as
políticas de licenciamento de um recurso educacional,

Licenciamento

com especial foco para as licenças Creative Commons®,
que permitem a difusão do conhecimento e a promoção
do movimento REA. O leitor pode fazer o download e
guardar o infográfico.
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Apresentação dos conceitos de Repositório, Repositório
Aberto e Repositórios REA e desenvolvimento de uma
Repositórios de REAs

listagem de Repositórios de REAs. Este item da revista
terá continuação nos números posteriores. O leitor pode
fazer o download e guardar a listagem.
Publicação de um artigo de uma convidada do MPeL. O
leitor pode fazer o download e guardar o artigo.
Este espaço visa referir que nas edições futuras

Convidada MPeL

pretende-se ter sempre a presença de mestrandos do
MPeL, como forma de permitir uma dinamização da
revista com o envolvimento direto do mestrado, bem
como outros defensores de uma educação aberta que
aceitem o nosso convite

O papel dos REAs na
prática docente

Desenvolvimento de um infográfico que mostre o
potencial dos REAs para o professor. O leitor pode fazer
o download e guardar o infográfico.
Desenvolvimento de um infográfico com evidência das

O estudante e os REAs

vantagens que os REAs apresentam para o estudante,
nomeadamente para o estudante online. O leitor pode
fazer o download e guardar o infográfico.
Artigo elaborado em coautoria, que se foque na reflexão
sobre Aprendizagem Online, enquanto modalidade de

Aprendizagem online e
REAs

aprendizagem inovadora e adequada à sociedade em
rede atual, potenciada pela inovação das tecnologias de
informação e comunicação e sua aplicação em contextos
educativos que envolvem REAs. O leitor pode fazer o
download e guardar o artigo.
Apresentação dos resultados de uma sondagem que
decorreu entre os dias 10 e 18 de fevereiro, na rede

Sondagem REA

social

Facebook®,

sobre

o

conceito

e

potencial

pedagógico dos REAs. A sondagem foi desenvolvida na
ferramenta Google Forms®. Estes resultados foram alvo
de uma análise estatística descritiva e são apresentados
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em forma de gráficos, acompanhados de algumas
reflexões. O leitor pode fazer o download e guardar os
resultados da sondagem.
Este é um espaço de entrevistas a individualidades que
se destacam no estudo da temática da REAeduca. Neste
número, entrevistámos a Professora Doutora Ana Nobre,
docente na unidade curricular que integra a atividade e

Perspetivas

investigadora de diversas publicações na temática do
Elearning e aprendizagem online, com especial foco na
filosofia REA. O leitor pode fazer o download e guardar a
entrevista.
Este questionário pretende ser um espaço de avaliação
constante, com vista a um ajustamento nos objetivos e
que vá ao encontro das reais necessidades da

Questionário de Satisfação

comunidade envolvente. Além da avaliação global do
número 1 da REAeduca, também se pretende recolher
sugestões para as temáticas a abordar nas futuras
edições. O questionário foi desenvolvido na ferramenta
Google Forms®.

Tabela 1 - Estrutura da REAeduca.

5. RESULTADOS OBTIDOS
No que respeita aos resultados obtidos com o questionário de satisfação deste
primeiro número da REAeduca, que terá ainda, os seu dados devidamente analisados
no número dois da mesma, podemos adiantar que o universo de respondentes
corresponde a 152.
Quando questionados sobre o grau de satisfação relativamente à primeira edição
da REAeduca, obtivemos os seguintes resultados:
● Objetivo e estratégia - a maioria dos respondentes (n=81) apontou o
grau de muito satisfeito, sendo que também, obtivemos um número
significativo de respostas no grau completamente satisfeito (n=28) e
satisfeito (n=43);
● Estrutura e composição - a maioria dos respondentes optou pelo grau
muito satisfeito (n=111), sendo que 32 respondentes selecionaram o grau
completamente satisfeito e 9 o satisfatório;
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● Temática e conteúdo - todos os respondentes selecionaram o grau
muito satisfeito;
● Legibilidade - todos os respondentes selecionaram o grau muito
satisfeito;
● Avaliação global - a maioria dos respondentes optou pelo grau muito
satisfeito (n=92), sendo que 41 respondentes selecionaram o grau
completamente satisfeito e 22 o satisfatório.
Destacamos ainda, que todos os respondentes, quando questionados sobre a
recomendação da REAeduca a amigos e/ou outros profissionais, responderam
afirmativamente.
Desta forma, observando os dados recolhidos até ao momento, a revista tem
cumprido com os seus objetivos iniciais e tem superado as expectativas ao assumir-se
com um potencial significativo na cultura REA, nomeadamente no que respeita à
promoção de práticas educativas abertas, inovadoras, efetivas e de sucesso.
6. AVALIAÇÃO
Após a publicação online do primeiro número da REAeduca, a aceitação foi
bastante satisfatória e tem comprovado que objetivos iniciais têm sido atingidos e que
de uma atividade de uma unidade curricular é possível desenvolver-se um projeto
abrangente, enriquecedor e que ajude a difundir o conhecimento, de forma aberta e
educacional, pela rede.
Seguem-se alguns testemunhos que foram recolhidos de emails à revista, bem
como feedbacks dados pelo moodle da unidade curricular (tabela 2).
Identificação

Testemunho

Testemunho A

O trabalho de vocês está ótimo! Andei passeando pela

20 Fevereiro 2016, 01:31

revista, achei o design maravilhoso e logo vou ler a

Mensagem via Fórum UAb

edição número 1! Parabéns!
Boa tarde caros editores, autores, idealizadores e
REAianos,

Testemunho B

Desejo manter este projeto e de lhe dar continuidade.

23 Fevereiro 2016, 19:02

Parece-me um excelente marco de mudança em direção

Mensagem via Fórum UAb

à sensibilização e desenvolvimento do movimento REA
em Portugal. Parece-me que muitos "espaços de
aprendizagem" ainda carecem deste lugar de reflexão.
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Aproveito para destacar as construções visuais muito
bem conseguidas. Há grande complexidade por trás da
construção deste tipo de artefactos, e a simplicidade de
leitura que aparentam para quem lê encerra uma enorme
densidade de reflexão para quem produz. Parabéns.
Parabenizo

vocês

pelo

presente

que

estão

a

compartilhar connosco.
Testemunho C
25 Fevereiro 2016, 01:49
Mensagem via Fórum UAb

Não me surpreendi, pois desde o chamado inicial para a
revista, vocês foram impecáveis nos detalhes.
Gostei demais do formato e do bom conteúdo oferecido.
Como assinante, espero ansiosa pela próxima edição. E
como amante do tema, espero poder contribuir convosco
nas próximas edições.
Muitíssimo obrigada pelo vosso trabalho que é um

Testemunho D
23 Fevereiro 2016, 02:13
Mensagem via Fórum UAb

desafio permanente… Põe-nos a mexer, a investigar e
não nos vai deixar parar...
É algo que não fica por aqui, mas certamente vai
ultrapassar

o

domínio

territorial

e

académico...alcançando uma dimensão inesperada.
Testemunho E
23 Fevereiro 2016, 19:56
Mensagem via Fórum UAb
Testemunho F
19 Fevereiro 2016

O que dizer do vosso trabalho? Espetacular! Gostei
muito da vossa revista e da vossa preocupação com os
detalhes. Espero que continuem com a produção de
mais números. Que este seja o primeiro de muitos.
Aos autores deste trabalho, muitos parabéns. Está
fantástico! Felicidades para esta REA.

Mensagem via email
Testemunho G
23 Fevereiro 2016

Gostaria de receber as publicações da revista e de
parabenizar o trabalho. Sucesso.

Mensagem via email
Testemunho H
23 Fevereiro 2016

Caros colegas, parabéns pelo belo trabalho! Desejo vida
longa e produtiva para o REAeduca!

Mensagem via email
Tabela 2 - Testemunhos de satisfação da REAeduca.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos numa sociedade tecnológica e digital, que intima inovadoras estratégias
que redesenhem o modelo educativo.
Após a nossa revisão de literatura, podemos referir que os cenários de
aprendizagem do futuro envolvem REAs, promotores de uma aprendizagem
motivadora e de sucesso.
Eis o grande objetivo da REAeduca, que se iniciou como um projeto de uma
atividade de uma unidade curricular, mas que rapidamente se assumiu como um motor
na dinamização deste movimento aberto de democratização do conhecimento e na
promoção de uma Educação ajustada às necessidades do século XXI, que integre
características da aprendizagem formal, informal e não formal.
Depois de superados os desafios iniciais, nomeadamente no recurso a diversas
ferramentas digitais, facto que se transformou num grande desafio enriquecedor, o
resultado é extremamente satisfatório.
Perante o resultado final da REAeduca, existe motivação para dar seguimento a
futuras publicações. Nos números seguintes pretendemos abordar outras temáticas,
sempre com base no paradigma REAs.
Por fim, relembramos que a REAeduca foi mais do que uma atividade, ela
representa um projeto ativo, nosso e para todos. É uma revista desenvolvida no e para
o ciberespaço, que difunde a cultura REA. Sabemos que não podemos prever o futuro,
mas estamos cientes que é com cenários de aprendizagem inovadores que se situa a
aprendizagem do futuro, promovendo de forma inerente a motivação e o envolvimento
dos estudantes, pois “la educación debe convertirse en industria del deseo si quiere
ser industria de conocimiento” (Piscitelli, 2009).
8. AGRADECIMENTOS
Agradecemos à UAb, a oportunidade de participar neste Mestrado de referência,
bem como à Professora Doutora Ana Nobre, docente da unidade curricular que
integrou o projeto, pela motivação e orientações que nos foi fornecendo ao longo do
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Resumo:

A investigação tratada nesse trabalho busca contrastar as crenças dos
professores do Ensino Médio – os três anos finais da Educação Básica
de 12 anos – com as ações realizadas pelos estudantes dessas
mesmas séries finais, em relação aos seus hábitos de estudo e
construção do conhecimento.
Após várias políticas públicas promovendo a inclusão digital de
professores e alunos, superestimou-se que a sala de aula iria ser
transformada. Os resultados não foram, aparentemente, satisfatórios.
Apesar dos professores entrevistados estarem conectados e serem
capazes de operar quase todos os artefactos tecnológicos disponíveis
na escola, ainda é rara a utilização desses recursos em seus
planejamentos e muito menos durante as suas aulas. Enquanto do lado
dos discentes, essa prática se tornou mais comum e, de certa forma,
substituindo o papel do livro didático e, em alguns casos, do próprio
professor.

Palavras-chave:

Livro-didático, tecnologia, cibercultura.

Abstract:

The investigation dealt with in this paper seeks to contrast the beliefs of
the high school teachers - the final three years of basic education - with
the actions taken by the students of those final years in relation to their
study
habits
and
knowledge
building.
Even after several public policies promoting the inclusion of teachers
and students to education and communication technologies, is
overestimated that the classroom would be transformed. The results
were apparently not satisfactory. Although teachers interviewed are
connected and be able to operate almost all the technological artifacts
available at the school, it is still rare use of those resources in their
planning and much less during their classes. While the side of the
students, this practice has already become more common and,
somehow replacing the role of the textbook and, in some cases, the
teacher himself.

Keywords:

Textbook, technology, cyberculture.
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1. INTRODUÇÃO
As sociedades modernas estão vivendo uma revolução. As novas tecnologias da
informação e comunicação (TIC) tem transformado o cotidiano dos centros urbanos
radicalmente. Muitas vezes não somos capazes de identificar todas as nuances ou
reconhecer todas as possibilidades dessas transformações. No que tange à escola,
essas novas TICs estão transformando as formas de ensino e aprendizagem, mesmo
que em caráter informal, sem anuência de professores, pedagogos e diretores.
Os telemóveis inteligentes (smartphones), surgidos na última década, tem a
capacidade de reunir num único aparelho diversos recursos, como aqueles
proporcionados por computadores, tvs, videogames etc. Eles permitem o acesso às
diversas mídias incorporando a mobilidade, pode-se assistir a tudo em qualquer lugar.
Entretanto, apesar do grande potencial como ferramenta de trabalho nas escolas,
ainda são considerados como meios de desvio de atenção das atividades propostas
nas escolas. No Brasil, são proibidos nas salas de aula de grande parte das escolas.
Existe, portanto, uma grande desconsideração em relação ao potencial desse artefato
e seus aplicativos como recurso de suporte aos conteúdos e aos assuntos a serem
apresentados aos discentes.
O governo brasileiro tem-se empenhado, desde os anos finais do século XX, em
introduzir as novas TICs na sala de aula. Projetos como o Educom (1984), Formar
(1986) e ProInfo (1997 e 2007) buscavam capacitar os professores da rede pública
para o uso das TICs, reunindo ações educativas que vão desde operação de
desktops, acesso à internet até a elaboração de aulas interativas. Essas iniciativas
foram acompanhadas do fornecimento de dispositivos de última linha às escolas.
Apesar disso, não foi possível melhorar os índices de aproveitamento dos alunos, nem
tampouco remoldar a sala de aula, mantendo-se a mesma arrumação e ordenação
clássica, com os professores detentores do saber e os alunos passivos no processo
de aprendizagem.
Há uma urgência em transformar a escola. Mas a demanda provém dos alunos
nativos digitais (já nascidos no século XXI), que não se sentem mais confortáveis com
uma formação que ignora essas novas tecnologias. A grande resistência provém de
parte dos docentes, que reluta em abandonar a forma de ensinar-como-aprendi
(MIZUKAMI, 1987) e não conseguem migrar para o novo mundo, coabitando o
ciberespaço com os alunos.
A pesquisa apresentada, neste trabalho, procurou entrevistar 52 professores de
Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química), imigrantes no ciberespaço (LEVY,
1998), que possuem em suas escolas um número elevado de dispositivos digitais.
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Entretanto seguem usando fidedignamente o livro/manual didático como orientador da
sala de aula. Essa pesquisa procurou comparar seus resultados com os de outra
pesquisa realizada com 108 alunos do Ensino Médio (100, 110 e 120 anos de
escolaridade), com idades entre 15 e 19 anos (Braga, Medina & Gomes, 2016), que
buscava levantar dados sobre os hábitos de estudos dos alunos fora da sala de aula.
Respeitando-se as diferentes localidades – bairros, cidades, classes sociais e
instituições – onde esses professores lecionavam e onde esses alunos estudavam,
buscava-se responder se a crença dos professores sobre uso dos manuais didáticos
pelos alunos era compartilhada, também, pelos discentes.
2. JUSTIFICATIVA
O livro didático exerce uma grande influência no ambiente escolar, de forma que
acabou se transformando na única ferramenta de trabalho dos professores e no maior
responsável pela sua informação e formação (Garcia, 2012). No Brasil há um fetiche
em relação ao livro didático, pois devido a precariedade da formação e das condições
de trabalho dos professores, principalmente nas regiões mais afastadas dos grandes
centros urbanos, o livro didático deixou de ser uma obra de referência e passou a
orientar e conduzir a ação docente (Bezerra, 2006, p.31). Muitos professores se
acostumaram a lecionar de acordo com manuais didáticos específicos, se tornando
“especialistas” restritos naquela única maneira de ensinar e de conhecer. E essa
prática se sustenta em muitas escolas até hoje (Pretto, 2011; Pretto, 2002).
Conforme os novos recursos didáticos foram surgindo, os profissionais formados
nas décadas de 80 e 90, insatisfeitos com o engessamento das disciplinas escolares,
começaram a introduzir algumas novidades no ambiente escolar. Apesar da
metodologia não mudar – o quadro de giz foi substituído por vídeos ou por imagens
diapositivas, projetadas de forma estática. Mais tarde, essas imagens ganharam
alguma animação ou sonorização, proporcionados pela sua associação aos
computadores pessoais. Esses novos recursos motivaram uma reflexão maior sobre o
uso desses recursos midiáticos na sala de aula (Cuban, 2006; Dwyer et ali, 2007).
Com uma velocidade nunca antes testemunhada, os recursos midiáticos se
desenvolveram e tomaram conta da sala de aula. Os alunos nascidos nos anos 80 e
90 acabaram dominando as ferramentas e passaram a se utilizar desses recursos nas
apresentações de trabalhos. Ao longo dos anos, o domínio de muitos desses recursos
estavam popularizados e também, foram incorporados pelos professores em seu
trabalho.
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Choppin (1992) sustenta que o livro didático não tem mais existência
independente dos recursos audiovisuais que foram produzidos para a sala de aula.
Segundo ele são indissociáveis funcionalmente, ou seja, tornaram-se um elemento
constitutivo de um conjunto multimídia.
No entanto, assistimos nessa última década ao advento dos telemóveis
inteligentes (smartphones) que foram sofrendo atualizações constantes, por meio de
aplicativos. Ao reunirem vários recursos midiáticos, como acesso à rede, câmara de
fotografar e filmar, gravador, tocador de música e vídeo, trocador de mensagens em
tempo real, GPS etc, se transformaram numa verdadeira sala de estudo móvel,
contendo ferramentas que possibilitam a consulta e a produção de informações em
qualquer lugar do planeta, a qualquer hora.
Na posse desses aparelhos, os alunos derrubaram os muros da escola. Através
dos buscadores são capazes de encontrar informações em diversos sítios da rede,
trocar mensagens com especialistas ou autores, assistir vídeo-aulas, palestras,
entrevistas, documentários, além de poderem produzir conteúdos novos para a rede
(Santos, 2015; Santaella, 2012).
Baseados nessa realidade, acreditamos que essa geração de estudantes, não
mais se utiliza dos manuais didáticos da mesma forma que seus professores
acreditam.
3. METODOLOGIA
Esse levantamento foi realizado durante o segundo semestre de 2015. Os
professores investigados atuam em escolas da Rede Pública (Municipal, Estadual e
Federal) e da Rede Privada, no Estado do Rio de Janeiro (Brasil), lecionando as
disciplinas relacionadas às Ciências Naturais – Biologia, Física e Química, tanto na
cidade, como em sua perifieria. A pesquisa que tomamos como referência foi realizada
com 108 estudantes, alunos de escolas da Rede Pública, mas todos provenientes de
municípios da periferia da cidade do Rio de Janeiro.
Toda a pesquisa foi realizada através de formulários do Google Forms que são de
uso livre e estão disponíveis na plataforma Google, e utilizando-se as redes sociais
como Facebook e WhatsApp. De fato, todos os participantes possuíam acesso à rede
mundial de computadores, uma vez que para participar deveriam estar conectados. A
pesquisa, no entanto, excluiu os discentes e os docentes que estão alheios ao
ciberespaço.
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Foram elaborados dois formulários distintos – o primeiro destinado aos
professores e o segundo destinado aos alunos – utilizando-se a ferramenta de Google
Forms, com perguntas sobre os hábitos acadêmicos.
No formulário dos professores questionamos sobre quais os aparelhos
tecnológicos disponíveis em suas escolas, quais as ferramentas que eles mais utilizam
para elaborar suas aulas e quais os recursos da internet utilizados em sala de aula.
Já no formulário respondido pelos alunos foram feitas perguntas sobre quais os
recursos que eles utilizavam quando, porventura, perdiam uma aula ou o que faziam
quando estavam com dúvidas em algum assunto, além de tentar saber como
estudavam para as avaliações escritas (provas).
Os links desses formulários foram enviados através de grupos diferentes
existentes no Facebook e WhatsApp, um destinado a professores e outro destinado a
alunos, com um período de resposta de duas semanas.
O formulário dos estudantes era curto, embora com questões abertas e fechadas.
Já o formulário dos professores era mais extenso e continha um grande número de
distratores, para dificultar a percepção deles em relação à intenção da pesquisa. Essa
estratégia visava não deixar que percebessem a intenção do questionário, como forma
de tentar extrair suas opiniões sem qualquer influência do conhecimento sobre o
trabalho dos investigadores.
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Responderam ao questionário 52 professores. Como no Brasil existe uma
formação específica para cada disciplina, são muito raros os professores que
ministram duas disciplinas concomitantemente na área de ciências. Logo, o percentual
da divisão por disciplinas foi a seguinte (Tabela 1):
No de Professores

Disciplina que ministra

Percentual

14

Biologia

27%

31

Física

60%

07

Química

13%

Tabela 1 - Percentual da divisão por disciplinas

Quanto às escolas onde atuam, 38,5% trabalham na Rede Federal. As escolas
federais possuem uma excelente infraestrutura e exigem da maioria de seus
professores dedicação exclusiva em 40h de trabalho por semana. Já 53,8% declaram
atuar em escolas particulares. Em geral, esses professores não são exclusivos de uma
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única escola. Dividem seu tempo entre as redes Particular, Municipal e Estadual. As
infraestruturas dessas escolas podem variar muito. Entretanto, 94,2% declararam
possuir desktop/notebook conectados a um projetor (data-show), disponível em suas
salas de aula. Mas apenas 73,1% utilizam essas ferramentas frequentemente.
Apesar dos professores estarem inseridos no novo mundo da cibercultura, com a
utlização de smartphones (50% declararam utilizá-lo cotidianamente), ainda não
conseguem transpor esse aparelho para o dia a dia da escola. Somente 19,3%
utilizam tais recursos durante suas aulas. Esse dado merece ser melhor investigado,
pois o questionário não permitiu saber como esse uso é feito. Questionários, muitas
vezes, podem fazer com que os respondentes procurem desenhar um perfil idealizado
de si. Por aquilo que conhecemos da realidade de sala de aula das escolas brasileiras,
este índice de uso de smartphones em sala de aula é alto. Precisaríamos verificar no
dia a dia das escolas, por meio de uma pesquisa etnográfica, como essa inserção vem
sendo feita.
Dos 52 professores respondentes, 78,8% utilizam o programa Power Point
(Microsoft) para preparar suas aulas e desconhecem outras ferramentas para elaborar
seu material. A estratégia da Microsoft de já colocar seus programas nos discos duros
dos computadores vendidos em lojas fez com que o uso do Power Point fosse
universalizado e que houvesse uma percepção de gratuidade do software.
Quanto às consultas a websites de busca, tanto no campo pessoal, quanto no
profissional, o Google foi citado por 100% dos investigados. Os professores
declararam também, utilizar o Facebook (82,7%) e o WhatsApp (88,5%) para
interações pessoais. A grande maioria (94,3%) usa correio eletrônico para contatos.
No que tange à preparação de aulas, os professores foram questionados sobre
quais eram as fontes primárias para sua elaboração. O livro didático (88,5%) foi o mais
citado e com apenas 25% a consultar o material de apoio on-line, oferecido pelas
editoras dos livros.
Nesse quesito, a investigação com os estudantes revelou uma contradição. O
questionário foi enviado para os discentes através de e-mails ou postado em grupos
de interação com os alunos no Facebook. Por ser um questionário sem identificação
não é possível separar as respostas por grupos de escolas e/ou séries.
Dos 108 estudantes respondentes ao questionário, 76,6% revelaram que quando
desejavam estudar consultavam sítios da rede, enquanto apenas 19,1% buscavam
informações no livro didático. No aprofundamento da matéria, por meio de exercícios,
44,1% responderam que procuram listas de exercícios através de buscadores na rede,
enquanto 26,9% resolvem os exercícios do livro e 24,7% se contentavam com os
exercícios resolvidos em sala.
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Quando foi questionado sobre o que eles faziam quando faltavam a uma aula,
39,8% buscavam vídeo-aulas disponíveis sobre o assunto na rede, quase sempre em
diversos canais do Youtube, enquanto 34,4% ainda se utilizavam das notas de aula e
explicações de algum colega de turma.
Finalmente, quando lhes foi perguntado qual a plataforma mais utilizada para
acesso à internet, 46,2% responderam que utilizavam seus smartphones, enquanto
31,2% utilizavam seus notebooks e 18,3% seus desktops.
5. CONCLUSÃO
A mais importante conclusão da investigação refere-se ao fato de que os
professores ainda creem que seus alunos têm como principal fonte de estudos o livro
didático. A partir disso, tendem a preparar suas aulas utilizando essa única ferramenta.
Ainda que os alunos permaneçam utilizando suas anotações de aula e dos colegas e
que refaçam os exercícios resolvidos durante as aulas do professor, eles pesquisam e
aprofundam seus conhecimentos na internet, utilizando os recursos disponíveis, como
listas de exercícios compartilhadas e vídeo-aulas, pois ainda permanece a cultura de
estudar apenas para fazer provas.
Entretanto é possível perceber o hiato existente entre docentes e discentes, no
que tange à utlização dos recursos para pesquisa e aprendizagem disponíveis na
rede. Mesmo após uma modernização dos equipamentos presentes na sala de aula,
ao se introduzir os recursos multimídias, a dinâmica da sala de aula permanece a
mesma: o professor fala e os alunos assistem.
São gastos muitos recursos públicos, além de recursos naturais (papel, água,
energia), para a fabricação de livros didáticos em papel e essa tecnologia não está
mais presente na vida dos estudantes. Há que se inovar reconhecendo as demandas
daqueles que a utilizam – ou que deveriam utilizar – esses artefactos. Tampouco não
se pode transferir os livros de papel para o meio digital integralmente, pois se trata de
uma geração educada através de hipertextos e hipermídias e que carrega consigo um
computador portátil, seus smartphones e notebooks (Santos, 2015; Santaella, 2012).
Através da rede, os alunos constroem seus materiais didáticos. Eles pesquisam e
compartilham tudo nas redes sociais, interagindo uns com os outros, produzindo uma
inteligência coletiva (Lévy, 2007) na construção de seus conhecimentos.
Esta pesquisa ainda está em desenvolvimento e pretende se aprofundar ainda em
várias outras questões pertinentes ao uso das ferramentas de ensino e aprendizagem
pelos professores e estudantes do ensino médio em nossa região, a fim de gerar mais
dados para futuras ações.
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244 - BIBLIOTECAS ESCOLARES AO SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS DIGITAIS EM DOCENTES: O CASO DO CONCELHO DE
CANTANHEDE
SCHOOL LIBRARIES FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCES IN
TEACHERS: THE CASE OF THE CANTANHEDE COUNCIL
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Resumo:

Os serviços de biblioteca incluem hoje o desenvolvimento profissional
dos professores, nomeadamente em competências tecnológicas e de
metodologias de ensino suportados em processos de pesquisa face à
crescente digitalização dos meios de acesso, representação e de
comunicação da informação. O projeto “Literacias na escola: formar os
parceiros da biblioteca”, dinamizado pelos professores bibliotecários de
três agrupamentos de escola do mesmo concelho, inclui a formação de
educadores e professores em literacia digital através de modalidades
como cursos de formação creditados, workshops e webinars. O Projeto
preconiza ainda, a introdução de dispositivos móveis em aula, com
uma forte componente de formação pedagógica dos professores em
metodologias que colocam o aluno no centro da aprendizagem e que
usam as tecnologias da web 2.0 como instrumentos ao serviço dessas
metodologias.

Palavras-chave:

Literacia digital, formação de professores, dispositivos móveis em
Educação.

Abstract:

Today’s school library services play a key role on teachers’ professional
development, mainly through the improvement of their technological
skills as well as in teaching methodologies, which are based on
research processes connected to the access, representation and
communication increasingly dependent on digitalization.
The project “Literacies at school: building teaching partners of the
library”, which is led by the teacher librarians of three school groups of
the same municipality, provides training to educators and teachers in
digital literacy, offering them credited courses, workshops and webinars
in this field.
The project aims at introducing mobile devices in the classroom /
teaching-learning processes, emphasising the pedagogical training of
teachers in student-centered approaches and the use of web 2.0 tools
to support these methodologies.

Keywords:

Digital literacy, teachers’ professional development, mobile devices in
education.
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1. INTRODUÇÃO
A digitalização crescente da informação está a impulsionar novas tendências em
educação. As bibliotecas escolares (BE) acompanham essas tendências e possuem
valências de atuação cada vez mais alargadas, que incluem hoje a formação de
professores em competências digitais.
Consonantes com este desiderato, os professores bibliotecários (PB), de três
agrupamentos de escolas do mesmo concelho, elaboraram e implementaram um
projeto que possui, numa das suas valências, a formação de docentes em
competências digitais. Ganhando uma dimensão pedagógica mais acentuada, o
Projeto, a entrar na terceira fase de implementação, está a proporcionar aos docentes
formação pedagógica e técnica que facilite a inserção de conteúdos digitais e de
dispositivos móveis na prática letiva.
2. DA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DOCENTE E O PAPEL DAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES
Programas nacionais e internacionais estimulam atualmente os sistemas
educativos para a inclusão, na educação, de processos de ensino-aprendizagem que
façam uso ativo das tecnologias da informação e comunicação (TIC). De acordo com a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
(2014), e documentos seminais como o Horizon report 2014: school editions (Johnson
et al, 2014), a portabilidade e a conetividade dos dispositivos móveis (smartphone,
tablet, consolas, e-reader…), a par com desenvolvimentos tecnológicos como a “cloud
computing”, os “big data”, a difusão extraordinária das redes sociais e o aumento de
aplicações informáticas vocacionadas para a educação (ou com potencialidade para a
educação), assim como a produção de recursos educativos digitais abertos (REA),
estão a criar novas tendências e desafios na educação.
A aprendizagem móvel é definida pela UNESCO (2014) como uma aprendizagem
contínua que pode ocorrer em qualquer lugar e tempo, possível graças à mobilidade
coordenada entre dispositivos (começar num tablet, continuar num smartphone,
produzir num PC…) e à fluidez da web social que aumenta a interconetividade. Sem
se centrar exclusivamente no uso de tablets em educação, a aprendizagem móvel
surge como um suporte tecnológico a tendências educativas, tais como o esbatimento
das fronteiras entre a educação formal, informal e não formal, o desenvolvimento da
educação em formato de e-learning ou em ambientes híbridos (por exemplo, os
MOOC, os cursos da Khan Academy), a disponibilização crescente de REA, a
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personalização e individualização do ensino, o desenvolvimento do pensamento
crítico, complexo, baseado no processo de pesquisa e de resolução de problemas, o
ensino contextualizado em processos reais (por exemplo, colaboração de estudantes
do ensino não superior com projetos de investigação científica), o uso da enorme
capacidade de processamento da informação para tornar a avaliação cada vez mais
formativa e dada em tempo real aos alunos e professores.
No entanto, os relatórios da UNESCO (2014, 2014a, 2014b), quer à escala global
quer centrados nos países da União Europeia, mostram que projetos pioneiros que
visam a inserção de competências digitais na educação, nomeadamente os que
exploram as enormes potencialidades dos dispositivos móveis, em particular os tablet,
apresentam dificuldades de sustentabilidade e de escala, sobretudo em consequência
do domínio insuficiente de competências digitais pelos professores (e sua relação com
a educação), fruto, entre outros aspetos, da inexistência de uma formação contínua
que tenha em consideração, no desenvolvimento profissional dos professores, o
aprofundamento das suas competências digitais e a mobilização dessas competências
para a aplicação de métodos pedagógicos consonantes com as novas exigências da
sociedade da informação e do conhecimento.
Acompanhando o processo de digitalização da informação, da comunicação e do
ensino-aprendizagem, os serviços da bibliotecas escolares são hoje espaços que
proporcionam o acesso à informação em múltiplos formatos e suportes e o acesso a
formação especializada para o uso de instrumentos tecnológicos e de software para
criar, representar e partilhar conhecimento, para além do desenvolvimento de
competêcias de cidadania digital no uso ético, seguro e apropriado da informação.
Neste âmbito, as novas linhas de orientação, publicadas em junho de 2015, pela
Internacional Federation of Library Associations, especificam que os serviços de
biblioteca incluem o desenvolvimento profissional dos professores, nomeadamente em
competências tecnológicas e em metodologias de ensino suportados em processos de
pesquisa (IFLA, 2015).
3. O PROJETO “LITERACIAS NA ESCOLA: FORMAR OS PARCEIROS DA
BIBLIOTECA”
O projeto Literacias na escola: formar os parceiros da biblioteca (doravante
designado por “Projeto), em implementação desde 2013 e dinamizado pelos PB dos
agrupamentos de escolas de Cantanhede, supõe que, através da atuação direta das
bibliotecas escolares junto dos docentes, é possível dotar os educadores e
professores do concelho de conhecimentos e competências em literacia da informação
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(LI) e literacia digital (LD), que potenciam a formação dos alunos, pela inserção
contextualizada e integrada na sala de aula destes conhecimentos e competências. O
Projeto iniciou-se com um diagnóstico sobre a perceção dos docentes sobre as suas
necessidades de formação e as dos alunos em LI e LD, o qual foi obtido através da
aplicação de um questionário à totalidade dos docentes em exercício de funções nos
três agrupamentos. O Projeto foi lançado com apresentação pública, numa sessão
conjunta das chefias intermédias e de topo dos três Agrupamentos e dos responsáveis
pela educação do município.
4. METODOLOGIA: DIMENSÕES E FASES DO PROJETO
Conquanto seja cada vez mais difícil traçar fronteiras nítidas entre as
competências em LI e as da LD, pela crescente digitalização do acesso à informação,
assim como dos meios para a representar e comunicar, consideraram os promotores
do Projeto ser útil demarcar elementos-chave que constituem competências em LI,
como os que estão presentes em processos de delimitação de temas, formulação de
problemas, pesquisa, seleção, organização, representação e comunicação da
informação, assim como o uso ético da mesma. Esta circunscrição espelha-se nas
dimensões e fases do projeto. No que respeita às dimensões, o Projeto contempla a
produção de recursos e a formação de docentes. Os recursos, acessíveis em linha
numa componente do Projeto designada por “O aprendiz de investigador” e que
podem ser usados autonomamente pelos alunos ou em trabalho orientado por
docentes desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário, assumem a forma
de guias, tutoriais em diversos suportes, fichas e infografias e estão subdivididos em
competências em LI e LD. Dos 120 recursos planificados, foram elaborados 45
(http://literaciascantanhede.blogspot.pt/).
A formação dos docentes, organizada e em parte ministrada pelos promotores do
Projeto, tem assumido diferentes modalidades. Numa primeira fase, a formação, dada
pelos PB, centrou-se na LI e assumiu a forma de um curso creditado, do qual se
realizaram quatro edições frequentadas por 100 professores e educadores do
concelho.
A segunda fase do projeto corresponde ao desenvolvimento de competências em LD,
quer através da produção de recursos, quer através da formação de professores. Três
edições de um curso creditado com 35 horas, ministrado pelos PB, dois workshops e
cinco

webinars,

dinamizados

por

especialistas

convidados,

constituíram

as

modalidades de formação implementadas nesta fase (e que corresponderam a 120
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horas de formação) e abriram perspetivas para uma terceira fase, de que falaremos
adiante.
5. RESULTADOS: DADOS DE IMPACTO RELATIVOS À FORMAÇÃO EM
COMPETÊNCIAS DIGITAIS
Os dados que se apresentam em seguida correspondem, por um lado, à
participação dos docentes na formação e, por outro, à perceção que têm do seu
impacto, nomeadamente nas suas práticas profissionais.
Trabalham, nos três Agrupamentos, 390 docentes. Conforme se pode observar no
Quadro 1, registam-se 266 participações nas diferentes modalidades de formação
(uma análise mais fina mostra que há docentes que participaram em duas ou três das
modalidades

de

formação).

Os

webinars,

cujos

temas

foram

pensados,

simultaneamente, numa lógica de aprofundamento das temáticas do curso de
formação e de resposta de formação para os docentes que não têm disponibilidade
para se deslocar e/ou frequentar formação de maior duração, apresentam um elevado
grau de adesão, tendo-se atingido 93,3% da meta definida no Projeto.

N.º, tipo e designação
da formação
Curso creditado –
“Formar os parceiros
da
biblioteca:
competências digitais a
aplicar em sala de aula”
Workshop
(“Tecnologias
e
ambientes interativos
na Sala de Aula do
Futuro: partilha de boas
práticas” e “Recursos
digitais e sala de aula
do futuro: estratégias
inovadoras de ensino e
aprendizagem”
Webinars (“Ética e
recursos
digitais”;
Identidade
digital”;
REA”; Tablets aula”;
“Aplicações digitais em
aula”
Totais

N.º de
ações
por
tipo

N.º e % relativa de formandos por ação e por
Agrupamento de Escolas (AE)
AE1
AE2
AE3
%1)
%2)
N.º
%1)
%2)
N.º
%1)

N.º

3

2

3,1

2,5

36

55,4

26,9

27

2

16

26,2

20,0

23

37,7

17,2

5

66

47,1

82,5

36

25,7

26,9

10

84

95

%2)

N.º
total
form

41,5

15,4

65

22

36,0

12,6

61

38

27,1

21,7

140

87

266

Quadro 1 – Tipologia de formação, número de formandos e percentagem relativa de formandos
por Agrupamento de Escolas (na formação 1) e por relação ao total de docentes por
Agrupamento2)).
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Em relação aos dados de perceção dos formandos sobre o impacto da formação
nas suas práticas profissionais:
No curso de formação creditado, cujo indicador de monitorização estabelecia
que 85% dos formandos valorizava positivamente a formação:
o

Na edição 1, 100% dos formandos atribuiu níveis 4 e 5 (média 4,67) no
item que se referia à aplicabilidade dos conhecimentos / métodos e
técnicas em sala de aula e 100% dos formandos atribuiu o nível 5 à
pertinência dos conteúdos da formação; a classificação média, na
apreciação global da formação, foi de 4,94;

o

Na edição 2, 100% dos formandos atribuiu níveis 4 (42,3%) e 5 (57,7%)
no impacto que a formação teve ao nível do desenvolvimento de
competências profissionais; 69,2 % dos formandos considerou a formação
“Excelente” e 26,9% “Muito boa”.

Nos webinars, dos quais ainda só há dados tratados de quatro (75% dos
formandos),
o

95% Ou mais dos formandos consideram a formação relevante/muito
relevante ou pertinente/muito pertinente (sempre com predomínio das
valorações mais positivas) em itens como “Relevância das informações
transmitidas para a aquisição de conhecimentos e competências digitais”,
“Aplicabilidade dos conhecimentos e competências digitais apresentados
no processo de ensino e aprendizagem no contexto onde trabalho”,
“Relevância das informações transmitidas para utilização de recursos
digitais no processo de ensino-aprendizagem (apresentação de conteúdos
e envolvimento ativo dos alunos na aprendizagem) ” e “Relevância das
informações transmitidas para a introdução de novas pedagogias e
metodologias no processo de ensino-aprendizagem”;

o

Em relação ao impacto específico do conteúdo de cada webinar, os dados
mostram um grau de adesão aos conteúdos tratados e à sua possível
mobilização para o trabalho de aula, podendo-se destacar, por exemplo,
que 98% dos formandos refere que “relativamente ao uso de fontes de
informação digitais, os conhecimentos e competências veiculadas na
formação vão-me permitir ter práticas de sala de aula mais exigentes
relativamente ao modo como os alunos usam a informação que vão
recolher na Internet”, 88% sublinha que “relativamente aos conceitos de
identidade e de reputação digital, acrescentei informação ao que já sabia e
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vou usá-la para alertar os alunos / crianças na sua ação quando navegam,
usam e publicam na Internet” ou ainda que (92%) “este webinar contribuiu
para me motivar para a produção de recursos educativos digitais”.
Apesar das sucessivas ações de difusão, duas das dificuldades na implementação
do Projeto estão a ser: a conquista da adesão das chefias intermédias, quer na
formação, quer na comunicação clara e transparente do Projeto e suas iniciativas junto
dos restantes docentes; uma penetração mais equitativa da formação junto dos três
Agrupamentos.
6. A TERCEIRA FASE DO PROJETO: INSERÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS EM
SALA DE AULA
Tendo sido apoiado pelo Ideias com Mérito da Rede de Bibliotecas Escolares
(RBE) em 2015, os promotores reformularam o Projeto, desenvolvendo-o para uma
terceira fase. O apoio da RBE permitiu a aquisição de 21 tablets, a que se juntaram as
direções dos agrupamentos que adquiriram mais 16. Destes, 34 encontram-se a rodar
entre os três agrupamentos, segundo um calendário pré-definido.
A evolução extraordinária das aplicações e ambientes digitais de aprendizagem, a
publicação de documentos seminais onde se cruza o uso de dispositivos móveis com
a implementação de conceitos pedagógicos inovadores, levou os promotores do
projeto a reorientar algumas das linhas de atuação, a saber: a) disponibilizar os tablets
para a aula; b) associar a utilização dos tablets a um contexto pedagógico inovador
(Laboratórios de Aprendizagem) e a tendências que estão a procurar maximizar as
potencialidades pedagógicas dos recursos educativos e das aplicações digitais; c)
promover práticas letivas nas quais os tablets são instrumentos ao serviço de
dispositivos pedagógicos onde as competências em LI e em LD se cruzam
naturalmente com as aprendizagens dos conteúdos disciplinares.
Esta terceira fase está, no momento, em experiência-piloto, com a afetação de
alguns professores, nomeadamente os que realizaram formação no âmbito do Projeto.
Participaram na pilotagem 537 alunos, do primeiro ciclo ao ensino secundário,
acompanhados por 20 professores, num total de 156 tempos letivos de 45 minutos
cada. As disciplinas envolvidas foram Ciências Naturais, Educação Musical, Filosofia,
Físico-Química e Fisico-Química A, História e História A, Inglês, Matemática e
Português.
Em junho de 2016, os professores envolvidos preencherão um questionário de
monitorização e participarão numa reunião conjunta de partilha de práticas e materiais
e de reflexão para a melhoria do processo, nomeadamente o envolvimento mais
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alargado de docentes e o reforço de práticas pedagógicas inovadoras e com maior
continuidade no tempo. Serão ainda, apresentados resultados relativos à perceção
dos alunos e ao impacto nas suas aprendizagens.
7. PERSPETIVAS FUTURAS
Para permitir o alargamento da inserção dos tablets em sala de aula, apoiada em
processos pedagógicos inovadores, os PB, a partir de outubro de 2016, começarão a
ministrar um novo curso de formação, no qual a dimensão pedagógica será mais
acentuada, tendo em conta as orientações dos documentos acima referidos, e onde se
irão explorar as potencialidades dos dispositivos móveis no apoio instrumental a essas
práticas.
Será ainda, dinamizada, com recurso a um formador externo, uma ação creditada,
em formato e-learning (setembro 2016), sobre a aplicação à avaliação de dispositivos
da web 2.0.
Outra linha de orientação consiste em proporcionar formação especializada em
áreas disciplinares, e que inclua, no caso do ensino experimental das ciências da
natureza, o uso de dispositivos móveis para se aceder remotamente a laboratórios e
simuladores.
Um dos desafios do Projeto será o de criar um sistema estruturado de pilotagem,
para monitorar o impacto na motivação e na aprendizagem da introdução de
conteúdos e dispositivos digitais nas práticas letivas. Uma possibilidade será a de criar
uma parceria com uma instituição de ensino superior, como forma de monitorar
externamente o projeto.
A disseminação do Projeto, a uma escala superior à concelhia, poderá ser
alcançada se a formação dos professores em competências digitais associadas a
metodologias de aula inovadoras for inserida, pela RBE, como uma das linhas de
atuação dos PB e estes, após realizarem formação de formadores, implementarem,
nas suas escolas/agrupamentos, processos locais de formação de professores.
8. CONCLUSÕES
Tendo conseguido a adesão dos docentes a formação capaz de lhes proporcionar
o desenvolvimento de competências profissionais para a inserção de recursos e
dispositivos digitais em sala de aula, estando a obter adesão à inserção na prática
letiva de dispositivos móveis, a continuidade do Projeto passa, agora, pela criação
sustentada de uma tendência suportada em práticas pedagógicas centradas no aluno.
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Resumo:

O presente artigo, baseado numa investigação de doutoramento, tem
como propósito apresentar as bases teóricas e práticas de um modelo
específico de formação de professores – a Formação Ativa – que
permita a integração pedagógica das tecnologias digitais e a inovação
nos processos de ensino-aprendizagem e que, simultaneamente,
contribua para o desenvolvimento profissional docente.
Este modelo de formação, fundamentado em correntes pedagógicas
identificadas, caracteriza-se por uma gestão flexível do processo
formativo com utilização de metodologias e estratégias ativas de
aprendizagem que potenciem a construção de competências dos
professores para o seu desenvolvimento humano integral e sustentável
e, em simultâneo, através de um processo de isomorfismo, a
transferência de competências para os seus alunos. Potencia a
transversalidade relativamente às áreas curriculares e afirma ainda,
que os estudantes são os construtores em interação social do seu
próprio conhecimento.
Com base numa abordagem predominantemente qualitativa, no
trabalho empírico foi utilizada uma metodologia com caraterísticas de
investigação-ação, tendo sido complementarmente realizados estudos
exploratórios, inquéritos por entrevista e questionário aos professores e
alunos de uma determinada comunidade educativa, onde se
implementou, ao longo de um ano, um conjunto de três oficinas de
formação de professores, enquadradas no Sistema de Formação e
Certificação de Competências TIC.
Dos resultados salienta-se uma perceção muito positiva da parte dos
professores relativamente à importância da integração das tecnologias
digitais em contexto educativo, e das suas vantagens ao nível da
comunicação, aprendizagem e motivação. Contudo, evidenciaram-se
também, dificuldades e constrangimentos na sua integração,
destacando-se a falta de tempo para formação e experimentação de
tecnologias, a necessidade de apoio e formação adequada e a
insuficiência de recursos tecnológicos para a sua utilização pelos
alunos.
Perspetiva-se a concretização de práticas inovadoras pelos
professores nesta investigação e o desenvolvimento efetivo das suas
competências na integração das tecnologias, com a criação de uma
comunidade de prática.

Palavras-chave:

Formação Ativa, Formação contínua de professores, Tecnologias
digitais.

Abstract:

This article, based on a doctoral research aims to provide the
theoretical and practical bases of a specific model of teacher training the Active Formation - to allow the pedagogical integration of digital
technologies and innovation in teaching and learning processes and
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that simultaneously contribute to the professional development of
teachers.
This training model, based on identified pedagogical trends,
characterized by flexible management of the educational process with
the use of methodologies and active learning strategies that enhance
the construction of teachers' skills to their full and sustainable human
development and, at the same time through an isomorphic process, the
transfer of skills to their students. Boosts crosscutting relation to
curriculum areas and also states that students are the builders in social
interaction of their own knowledge.
Based on a qualitative approach, the empirical work was used a
methodology of research-action features, having been completely
performed exploratory studies, surveys by interview and questionnaire
to teachers and students of a particular school community, which was
implemented over a year, a set of three workshops of teacher training,
framed in training and ICT Skills Certification System.
From the results it is noted a very positive perception of the teachers on
the importance of integration of digital technologies in an educational
context, and its advantages in terms of communication, learning and
motivation. However, they also showed up difficulties and constraints on
integration, highlighting the lack of time for training and experimentation
technologies, the need for support and proper training and the lack of
technological resources for use by students.
Perspective is the implementation of innovative practices by teachers in
this research and the effective development of their skills in the
integration of technology with the creation of a community of practice.
Keywords:

1.

Active training, Continuous training of teachers, Digital technologies.

INTRODUÇÃO

A utilização das Tecnologias Digitais (TD) na escola e nos processos de ensinoaprendizagem é atualmente uma realidade. Contudo, é uma realidade a diferentes
níveis e compassos. Ou, nas palavras de Papert (1997), com diferentes níveis de
fluência tecnológica.
Nestas circunstâncias, é importante distinguir a diferença entre a utilização das TD
e a sua integração no processo de ensino-aprendizagem, envolvendo “duas facetas
que seria um erro confundir: a tecnológica e a pedagógica” (Ponte, 2000, p.64). Neste
sentido, mais importante do que aprender a utilizar determinado programa, é encontrar
formas eficazes de integrar as TIC no processo de ensino-aprendizagem, no quadro
dos currículos atuais e dentro dos condicionalismos existentes em cada escola.
Segundo o Relatório da UNESCO organizado por Delors (1996), a introdução das
novas tecnologias da informação e da comunicação nos sistemas educativos
apresenta-se como um desafio decisivo, em que a escola se deve centrar,
mergulhando nesta profunda transformação que afeta o conjunto da sociedade, na
medida em que a capacidade individual de ter acesso e de tratar a informação vai ser
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um fator determinante para a integração da pessoa e garantia de igualdade de
oportunidades.
Desta forma, o presente artigo, baseado numa investigação de doutoramento, tem
como propósito apresentar as bases teóricas e práticas de um modelo específico de
formação de professores – a Formação Ativa – que permita a integração pedagógica
das tecnologias digitais e a inovação nos processos de ensino-aprendizagem e que,
simultaneamente, contribua para o desenvolvimento profissional docente.

2.

A INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

As tecnologias digitais (TD) trazem possibilidades e vantagens consideráveis no
campo pedagógico, em especial com o recurso ao computador e aos sistemas
multimédia que permitem traçar percursos individualizados, em que cada aluno pode
progredir de acordo com o seu ritmo. Oferecem igualmente aos professores a
possibilidade de organizar mais facilmente as aprendizagens em turmas heterogéneas
e constituem-se, ainda, como um meio potencial para melhorar o insucesso escolar,
podendo os alunos ficar mais motivados quando têm oportunidade de utilizar as
tecnologias.
O relatório da EACEA (EurydiceP9, 2011) confirma que a utilização das TIC, por
parte dos professores, pode ter vários benefícios, os quais podem ainda, se ampliar se
os próprios estudantes puderem utilizar as TIC no processo de aprendizagem, é que
estas, para além de aumentarem a motivação dos alunos para aprender, dão-lhes
mais controlo na sua experiência de aprendizagem. Assim, a utilização das TIC pelos
estudantes pode facilitar a aprendizagem individual e personalizada, e se forem
usadas para facilitar a aprendizagem em disciplinas específicas, podem ter um
impacto positivo no sucesso educativo.
No entanto, o relatório da OCDE (2015), que analisa como os computadores se
relacionam com a performance dos estudantes, verifica que os recursos investidos em
TIC na educação não estão diretamente relacionados com o melhor aproveitamento
dos alunos em português, matemática ou ciências. No geral, a relação entre o uso do
computador na escola e o desempenho sugere que o uso limitado de computadores
na escola pode ser melhor do que não usar de todo, mas os níveis de uso do
computador acima da média atual da OCDE estão associados a resultados
significativamente mais pobres, pelo que, será importante encontrar um certo equilíbrio
nesta equação.
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Recentemente outros estudos, nomeadamente o da DGEEC (2015), apresentou
dados estatísticos sobre a Sociedade da Informação em Portugal, com referência ao
ano 2013, dos quais se destacam, ao nível da utilização das TIC, que dois terços
(67%) dos agregados domésticos tinham acesso a computador e o utilizavam, da faixa
etária dos 16 a 74 anos, com habilitação superior, secundária, e 9.º ano ou inferior,
respetivamente, 96%, 96% e 45%. Numa análise ao nível da frequência de utilização
de Internet, 77% das pessoas declararam utilizar a Internet todos os dias ou quase
todos os dias.
No mesmo estudo, relativamente aos resultados da utilização das TIC nas escolas
públicas e privadas do ensino básico e secundário, destaca-se que o número de
alunos por computador com ligação à Internet, nos estabelecimentos de ensino
(público e privado), no ano letivo de 2012/2013, era de 3,5 comparativamente com os
16,1 de 2004/2005, sendo no ensino público os valores de 3,6 para 18,2,
respetivamente. Consta-se também que, em 2012, 66% dos alunos utilizaram, pelo
menos uma vez por semana, a Internet para efetuar trabalhos escolares e 60% utilizou
o email para comunicar com os colegas sobre os trabalhos desenvolvidos.
Por outro lado, na perspetiva dos professores, segundo Delors (1996), é
indispensável que a formação contínua lhes confira um domínio dos novos
instrumentos pedagógicos. A tecnologia mais avançada não tem qualquer utilidade no
contexto educativo se o ensino não estiver adaptado à sua utilização, pelo que será
necessário pensar os conteúdos programáticos conjugados com as tecnologias,
supondo que da parte dos professores exista vontade de questionar as suas próprias
práticas pedagógicas.
Neste caso, os professores têm que adicionalmente orientar os alunos para a
procura, a interpretação e a análise da informação com espírito crítico, facilitadas pela
integração das TD. Esta “alfabetização informática” é cada vez mais essencial para
uma verdadeira compreensão do real e constitui-se como uma via privilegiada de
acesso à autonomia, levando cada um a comportar-se em sociedade como um
indivíduo livre e esclarecido.
Miranda (2007) refere que os efeitos positivos da utilização das TIC só se
verificam quando os professores se empenham na sua aprendizagem e domínio, e
promovem atividades desafiadoras e criativas, sendo para isto necessário que os
professores as usem com os alunos, designadamente para tratar e representar a
informação, para apoiar os alunos na construção de conhecimento significativo e
ainda, para desenvolver projetos, integrando as tecnologias no currículo.
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Brown-L’Bahy (2005) confirma que há evidências de que a tecnologia pode
melhorar a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, considerando contudo que
também, se verificam dificuldades na sua integração.
As dificuldades mais referidas na literatura são ao nível da falta de tempo e
reduzido conhecimento tecnológico por parte dos professores. Estes apresentam
também, dificuldades na tomada decisão de utilização das tecnologias, seja pela
pouca confiança que possam ter na sua utilização, seja pela resistência pessoal
intrínseca à mudança, na necessidade de obterem orientações mais claras sobre a
sua utilização e nos métodos de avaliação a utilizar quando integram as TD. Como
constrangimentos destacam-se a falta de equipamentos tecnológicos, de suporte
técnico e a formação de professores desadequada (Rodrigues, 2016).
Neste contexto, para que se verifique a integração pedagógica das tecnologias
digitais na escola, sendo os professores os atores principais neste processo, eles
carecem necessariamente de formação e apoio de modo a que se sintam aptos a
integrá-las, tanto numa perspetiva pessoal de cidadania ativa como numa perspetiva
de desenvolvimento profissional, seja na formação inicial, seja na formação contínua,
de forma a poderem adicionalmente transferir, através de um processo de isomorfismo
(Mialaret, 1990), as suas competências ao nível da integração das TD para os seus
alunos.
3.

A FORMAÇÃO ATIVA DE PROFESSORES
Neste contexto, de indispensável mudança e de aproximação da escola à

sociedade, partindo da necessidade de integração das TD nas práticas educativas,
procuramos desenhar um modelo de formação, com base em modelos e conceitos
teóricos já definidos, que proporcione um maior equilíbrio nesta relação entre a escola
e a sociedade contemporânea e permita o desenvolvimento profissional e humano
sustentável.
Seguindo Rodrigues (2016), a Formação Ativa (FA) de professores pretende ser
um modelo, e simultaneamente, um método de formação, transversal às áreas
curriculares, com integração pedagógica das tecnologias digitais em contexto social
autêntico. Carateriza-se por ser organizada à medida das necessidades e interesses
dos formandos, centrada nas suas competências com gestão flexível dos conteúdos,
planificação

e

avaliação

partilhada.

Utiliza

metodologias

ativas

de

ensino-

aprendizagem, sustentadas numa relação pedagógica democrática e no trabalho
colaborativo e cooperativo em comunidade de aprendizagem, procurando a criação de
comunidades de prática. Tem por base uma perspetiva socioconstrutivista, uma vez
1323

que advoga a autonomia, a autorregulação, e ainda, que os professores devem ser os
construtores do seu próprio conhecimento e da sua profissionalidade.

3.1

Princípios da Formação Ativa
Tendo em linha de conta a necessidade de transformação da escola, a FA propõe

a integração pedagógica das tecnologias digitais, assumindo-se como um modelo de
formação que pode ser utilizado, de forma transversal, em qualquer disciplina ou para
lecionar qualquer conteúdo programático. As tecnologias digitais devem ser
mobilizadas pelos alunos e professores como competência básica sempre que
necessário e considerado adequado aos objetivos e conteúdos programáticos de
qualquer disciplina, seguindo Rodrigues (2016).
Considera-se também, que a FA tem como último objetivo, o desenvolvimento
humano integral e sustentável de todos os seus intervenientes, professores, alunos e
comunidade educativa, no sentido em que se propõe uma ideia de escola como local
de desenvolvimento humano, com base no conceito de Educação para o
Desenvolvimento.
Assim, tomando por mote “A escola como local de desenvolvimento humano”
(PNUD, 2015) e como forma de delimitar e substanciar o conceito e modelo de FA,
foram construídos cinco princípios estruturantes, apresentados, a seguir, no Quadro 1,
com indicação dos principais conceitos teóricos mobilizados.

Princípios estruturantes
Princípio 1
Modelo de formação transversal às áreas
curriculares com integração pedagógica das
tecnologias digitais em contexto social autêntico
para o desenvolvimento humano integral e
sustentável.
Princípio 2
Formação organizada à medida das necessidades e
interesses dos formandos, diferenciada e centrada
nas competências, com planificação e gestão
flexível dos conteúdos.
Princípio 3
Formação baseada numa relação pedagógica
democrática e afetiva, com o formador como
orientador, para a reprodução crítica e isomórfica de
competências com os alunos.
Princípio 4
Formação teórico-prática dinâmica, sustentada no
trabalho colaborativo e cooperativo em comunidade
de aprendizagem, com a utilização de metodologias
e estratégias ativas de ensino em sinergia com as
tecnologias digitais.

Conceitos mobilizados
Transdisciplinaridade
Educação para o Desenvolvimento
Socioconstrutivismo
Contexto social autêntico
Formação on the job
Análise de necessidades
Coaching
Ensino diferenciado
Competências
Gestão flexível do currículo
Relação pedagógica
Gestão democrática
Afetividade
Formação de adultos / Andragogia
Isomorfismo
Trabalho colaborativo
Trabalho e aprendizagem cooperativa
Métodos ativos
Trabalho de projeto
Aprendizagem baseada em problemas
Investigação em grupo, Discussão
Flipped classroom (aula invertida)
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Princípio 5
Formação para a construção e desenvolvimento de
competências
de
reflexividade,
autonomia,
comunicação em rede, avaliação participada e
autorregulação, para a criação de uma comunidade
de prática que permita a construção social de
conhecimento próprio.

Investigação da própria prática
Reflexividade
Autonomia
Conectivismo
Avaliação e Autorregulação
Comunidade de prática
Construção do conhecimento
(Rodrigues, 2016)

Quadro 1 – Princípios estruturantes da Formação Ativa de professores

A FA considera o formador como um gestor e orientador da aprendizagem, que
procura criar um ambiente de desenvolvimento autónomo, participativo e democrático,
em que a gestão flexível do currículo surge da possibilidade e capacidade autónoma
que cada um, de acordo com a margem de liberdade que lhe é concedida, tem para
gerir o currículo ou conteúdos em função dos interesses de uma turma específica e
dos contextos educativos, fazendo a respetiva adequação e diferenciação, podendo
diversificar as suas metodologias e métodos e ainda, flexibilizar e reformular a sua
prática (Rodrigues, 2016).
Assim, por oposição ao individualismo, o trabalho colaborativo e o trabalho
cooperativo, em consequência e como efeito de um conceito de relação pedagógica
democrática, são indissociáveis do conceito de FA, pretendendo-se ainda que, através
deste, os formandos a apliquem também com os seus alunos, num processo crítico e
isomórfico de transferência de competências.
Rodrigues (2016) propõe conjuntamente uma interligação entre a teoria e a
prática, entre a aquisição e compreensão de conhecimentos e a sua aplicação,
análise, avaliação e criação, através de uma formação teórico-prática dinâmica, com a
utilização de métodos e estratégias ativas de ensino em sinergia com as tecnologias
digitais, na medida em que se pretende utilizar as TD como meio e ferramenta
facilitadora do processo de ensino-aprendizagem.
Na FA considera-se também, que a avaliação e o processo de ensino e
aprendizagem devem estar profundamente interligados numa abordagem cooperada e
participada, predominantemente formativa e formadora, tendo como objetivo principal
melhorar as formas de aprender e de ensinar.
Por fim, ambiciona-se a criação de uma comunidade de prática para a construção
social do conhecimento próprio na escola, associada à investigação da própria prática
como um processo privilegiado de construção do conhecimento e de desenvolvimento
humano e profissional dos docentes.
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3.2

Método de Formação Ativa
A Formação Ativa de professores pretende ser um modelo e, em simultâneo, um

método de formação e não o modelo ou o método de formação. Ou seja, não se pede
que os formadores e professores usem necessária e exclusivamente este método,
podendo conjugá-lo ou alterná-lo com outros. Pode ser usado para apenas
determinado conteúdo ou unidade temática, num módulo de formação, período letivo,
mas pode ser também, usado durante toda a ação de formação ou ano letivo como
método e modelo dominante, de acordo com Rodrigues (2016).
Deste modo, de acordo com a Figura 1, partindo do currículo ou programa da
disciplina, são em primeiro lugar apresentados aos formandos os domínios e
conteúdos a trabalhar.
A seguir são formados grupos ou pares de trabalho e distribuídas as áreas
temáticas a abordar e estudar, que poderão ser semelhantes, complementares ou
diferentes entre os grupos de trabalho, consoante o conteúdo ou área temática
específica, a trabalhar preferencialmente em forma de metodologia de projeto.
Estes

trabalhos

de

projeto

podem

também,

assumir

outras

formas,

nomeadamente com a utilização da metodologia de sala de aula invertida (flipped
classroom) e de b-learning, utilizando uma plataforma de gestão de aprendizagens.

Integração das
tecnologias digitais

(Rodrigues, 2016)
Figura 1 – Método de Formação Ativa de professores

Após definição e negociação dos projetos ou atividades a concretizar, cada grupo
iniciará a planificação do trabalho com a enumeração e distribuição das tarefas,
organização e planeamento do trabalho a realizar. Assim, durante a prática e interação
na execução dos projeto e atividades, seja nas sessões de formação presenciais, seja
no trabalho não presencial, será prestado apoio e orientação a cada grupo. O trabalho
autónomo, não presencial, deverá estar previsto e ser acompanhado através de
ensino online, com utilização das TD como ferramentas de suporte à aprendizagem e
comunicação, tal como o trabalho presencial.
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Os produtos finais de cada grupo, as reflexões individuais resultantes dos projetos
desenvolvidos ou trabalhos finais individuais, assim como, a comunicação presencial
e/ou online destes produtos e reflexões, constituirão a base da avaliação sumativa
como complemento da avaliação formativa e formadora, realizada ao longo do
processo de ensino-aprendizagem. A avaliação final deverá ainda, atribuir uma parcela
à autoavaliação e avaliação participada, como forma de reflexão conjunta.
4.

METODOLOGIA
A metodologia do estudo teve por base uma abordagem predominantemente

qualitativa, tendo no trabalho empírico sido utilizada uma metodologia com
caraterísticas de investigação-ação, complementada com a realização de estudos
exploratórios, inquéritos por entrevista e questionário aos professores e alunos de uma
determinada comunidade educativa, onde se implementou, ao longo de um ano, um
conjunto de três oficinas de formação de professores, enquadradas no Sistema de
Formação e Certificação de Competências TIC.
No que respeita ao processo de investigação-ação, esta investigação incluiu duas
dimensões, uma dimensão Macro e uma dimensão Micro. Os Macro Ciclos
corresponderam a três anos letivos (2013/14, 2014/15 e 2015/16) e na dimensão
Micro, de implementação do projeto de investigação-formação, cada Micro Ciclo
correspondeu a um período letivo e à implementação de uma oficina de formação.
As ações de formação selecionadas para este projeto, acreditadas e enquadradas
no Sistema de Formação e Certificação de Competências TIC do Plano Tecnológico
da Educação (PTE), regulado pela Portaria n.º731/2009 de 7 de Julho, atualizada pela
Portaria n.º 321/2013 de 28 de outubro, na modalidade de oficina de formação, de 15
(quinze) horas presenciais e 15 (quinze) horas de trabalho autónomo cada,
denominam-se:

Plataformas

de

Gestão

de

Aprendizagens

(LMS);

Recursos

Educativos Digitais - Criação e Avaliação (RED) e Literacias para os média (LME).
O plano do processo da investigação iniciou-se com a colocação do problema –
fraca integração das TD – e questão de partida Que modelo de formação usar para
uma eficaz integração pedagógica das TD no processo de ensino-aprendizagem?
Após uma revisão bibliográfica inicial e o desenvolvimento de estudos exploratórios,
foram definidos os seguintes objetivos de investigação: analisar os fatores
determinantes no desenho de uma estratégia de formação de professores numa
perspetiva transversal de integração das TD no processo de ensino- aprendizagem;
definir os princípios, método e pressupostos de implementação do modelo de ensino,
denominado Formação Ativa de professores, apoiado na integração pedagógica das
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TD; analisar o processo de construção e desenvolvimento de competências,
nomeadamente ao nível da reflexividade e autonomia, e a contribuição deste para o
desenvolvimento profissional e humano, com a implementação deste modelo de
formação; e avaliar e verificar uma efetiva integração das TD e inovação das
metodologias pedagógicas, na sequência da implementação da Formação Ativa, com
a criação de uma comunidade de prática.

5.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
No 1.º Macro Ciclo de investigação-ação, os resultados dos estudos exploratórios

permitiram uma melhor compreensão do campo de análise para a implementação do
projeto de formação, nomeadamente com a realização das entrevistas exploratórias.
Estas permitiram conhecer a perceção muito positiva de quatro professoras com
funções de gestão e coordenação da Escola (onde decorreu o projeto de investigaçãoformação), que consideram as TD indispensáveis e uma mais-valia em contexto
educativo. Referiram exemplos reais de utilização e usos diversos das tecnologias
digitais na Escola, conscientes das dificuldades e constrangimentos na sua integração,
mas também, das suas vantagens e benefícios, nomeadamente ao nível da
comunicação, aprendizagem e motivação.
No 2.º Macro Ciclo, de acordo com as observações dos diários de campo e
reflexões dos formandos, podemos afirmar que as oficinas de formação, em geral,
decorreram de acordo com o planeado, tendo sido possível aplicar o método de
Formação Ativa com muito bons resultados, sobretudo, ao nível da flexibilidade na
gestão do programa, do ensino diferenciado e do trabalho colaborativo e cooperativo.
Os formandos mostraram-se empenhados e motivados, tendo desenvolvido
projetos e atividades com integração das tecnologias digitais com os seus alunos.
Uma das ideias mais marcantes desta experiência de formação foi o facto de verificar
que os professores ao serem “obrigados” a usar as tecnologias digitais com os alunos,
entusiasmam-se sobretudo, com o entusiasmo dos seus alunos, o que poderá ser um
fator determinante para o posterior uso e a integração de forma continuada que se
pretende promover.
Observou-se também, que os professores se aperceberam efetivamente das
potencialidades da integração das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem,
verificando-se um incremento da sua autonomia no desenvolvimento destas atividades
com os alunos.
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Como constrangimento mais forte registou-se, ao longo deste projeto de
formação, a falta de tempo dos professores e excesso de trabalho, tanto para a
utilização e integração das tecnologias, como para a realização de mais formação.
Foi possível ainda, verificar a construção e desenvolvimento de competências
digitais, assim como ao nível da reflexividade, pela integração pedagógica das TD no
processo de ensino-aprendizagem, enquanto ferramentas potencializadoras da
motivação e aprendizagem na escola.
No Macro Ciclo 3 de investigação-ação, dos dados recolhidos através do inquérito
por questionário de follow-up, foram retirados, em geral, resultados positivos e
expressivos. Assim, neste questionário aplicado após a última oficina de formação, os
inquiridos confirmaram a adequação do projeto de formação e a sua satisfação com a
ação (ou ações) de formação frequentadas, considerando que estas promoveram o
desenvolvimento das suas competências no uso e integração de tecnologias digitais
no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando-lhes um desenvolvimento
profissional e permitindo-lhes a renovação e inovação de práticas pedagógicas, com a
criação de uma comunidade de prática numa escola culturalmente mais digital.
No que respeita aos dados qualitativos, a partir da análise de conteúdo realizada
foram destacadas quatro categorias com interceção dos dados das três oficinas,
incluindo a perspetiva das formadoras (através dos diários de campo) e a perspetiva
dos professores formandos (através das suas reflexões). As categorias selecionadas
como as mais relevantes para esta análise foram: Metodologias e estratégias,
Atividades desenvolvidas, Modelo e método de formação e Desenvolvimento de
conhecimentos e competências.
Na categoria Metodologias e estratégias encontramos diversas referências sobre
o uso de softwares com apoio da Internet, nomeadamente as ferramentas da Google e
o Facebook, que proporcionaram a utilização de metodologias e estratégias de
trabalho diversificadas, como a criação de grupos de trabalho online, a partilha de
materiais e informação, a visualização de pequenos vídeos, a criação de eventos e
calendarização de apresentações, a promoção de um fórum de debate, a exploração
de softwares vários nas sessões, a elaboração de instrumentos de avaliação, a
criação de webquests, a disponibilização ou criação de tutoriais com utilização do
vídeo para a criação de microaulas, a realização de sessões síncronas e de uma
videoconferência com um convidado e, entre outras, a possibilidade de esclarecimento
de dúvidas online extra-aula aos alunos.
Relativamente às Atividades desenvolvidas pelos professores formandos, ao
longo das três oficinas de formação, salienta-se que foram estes que escolheram e
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criaram as atividades que depois desenvolveram com os seus alunos, tendo alguns
professores conjugado várias atividades com tecnologias em simultâneo.
As atividades com integração das tecnologias digitais desenvolvidas com maior
frequência pelos professores e que suscitaram uma adesão significativa foram a:
construção de quiz’s, mapas conceptuais e flash cards com a ferramenta Go Conqr;
criação de grupos e páginas no Facebook e de sites no software Wix; elaboração de
fichas de trabalho no Google Forms; criação de e-books com os alunos, utilizando as
ferramentas Calaméo, Story Bird e Blurd Book Wright; construção de textos e criação
de personagens no Voki; sendo ainda, o uso de email referido por diversos
professores.
Menciona-se ainda, a criação pelas formadoras de um grupo fechado/secreto no
Facebook, que se manteve ao longo de todo o projeto de formação, pretendendo-se
que tenha continuidade após o seu término.
Sobre as características do Modelo e método de formação utilizado, pudemos
confirmar o enriquecimento da formação por incluir docentes de várias áreas
curriculares; verificámos a importância da liberdade dada aos formandos para escolha
das atividades e projetos a desenvolverem, o que se refletiu na sua motivação e
desenvolvimento de competências, assim como, da diferenciação permitida pelo
método de formação; e confirmámos que o apoio das formadoras, numa perspetiva de
consultoria, foi um fator facilitador no uso das tecnologias digitais.
Quanto ao Desenvolvimento de conhecimentos e competências, podemos concluir
que este foi evidente através dos projetos e atividades com TD realizadas pelos
professores com os seus alunos, tendo-se também, observado em todos os
participantes um efetivo incremento ao nível das competências e integração
pedagógica das tecnologias nos seus processos de ensino-aprendizagem, tendo
também, vários professores mencionado a sua intenção de continuar a utilizar e
integrar as TD nas suas aulas.
Salientou-se como mais-valia neste método de formação, o desenvolvimento de
competências de reflexividade e autonomia no processo de ensino e aprendizagem
com tecnologias, que permitiu aos professores criarem o seu próprio conhecimento e,
simultaneamente, promoverem o mesmo processo junto dos seus alunos, o que
contribuiu para o desenvolvimento pessoal e profissional docente e para o
desenvolvimento de uma cultura mais digital na escola.
Na sequência dos resultados e como produto da investigação foi construído um
programa para acreditação de uma oficina de formação, de 30 horas, denominada
“Formação Ativa com Integração Pedagógica das Tecnologias Digitais”, como
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proposta para desenvolvimento e aplicação futura noutros agrupamentos de escolas e
realidades educativas.
Em suma, dos resultados salienta-se uma perceção muito positiva da parte dos
professores relativamente à importância da integração das tecnologias digitais em
contexto educativo, e das suas vantagens ao nível da comunicação, aprendizagem e
motivação. Contudo, evidenciaram-se também, dificuldades e constrangimentos na
sua integração, destacando-se a falta de tempo para formação e experimentação de
tecnologias, a necessidade de apoio e formação adequada e a insuficiência de
recursos tecnológicos para a sua utilização pelos alunos.
6.

CONCLUSÕES
Nesta investigação foi possível analisar alguns dos fatores principais no desenho

e implementação de uma estratégia de formação de professores, definir os princípios e
um método de um modelo de ensino, denominado Formação Ativa de professores,
sustentado em conceitos e correntes pedagógicas identificadas, através do
desenvolvimento de um projeto de investigação-formação.
No projeto foi observado e analisado o processo de construção e desenvolvimento
de competências, nomeadamente ao nível da reflexividade e autonomia, bem como
verificada a inovação de metodologias pedagógicas com integração das tecnologias
no processo de ensino-aprendizagem, utilizadas pelos professores na sequência da
implementação da Formação Ativa, com a criação de uma comunidade de prática.
Deste modo, confirmou-se o desenvolvimento de uma cultura mais digital nesta
comunidade educativa, que se observou adequada ao desenvolvimento profissional,
económico e humano dos docentes no contexto da futura sociedade do conhecimento.
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Resumo:

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de dois robôs
pedagógicos durante uma disciplina de formação de
professores em um curso de licenciatura em Química. A
disciplina em questão tem como ementa a discussão de
tecnologias de informação e comunicação aplicadas ao
ensino de ciências. A turma de licenciandos era formada por
18 alunos. Eles foram divididos em duas turmas de 9 alunos.
Cada uma delas desenvolveu um robô diferente. Além disso,
cada grupo foi supervisionado pelo professor formador e por
dois alunos de mestrado durante o primeiro semestre de
2015. Ao final do curso, os alunos apresentaram os robôs
desenvolvidos. O grupo A mostrou o robô GEOMETRIA,
inicialmente concebido para a discussão de conceitos
relacionados a geometria molecular. Já o grupo B mostrou o
robô denominado MODELO, concebido para a discussão do
Modelo Atômico de Bohr.

Palavras-chave:

Ensino de Química, Formação de Professores, Robótica
Educacional.

Abstract:

This paper presents the development of two robots teaching
at a teacher training course in an undergraduate course in
chemistry. The course in question has the menu discussion of
information and communication technologies applied to
science education. The undergraduate class consisted of 18
students. They were divided into two groups of nine students.
Each developed a different robot. In addition, each group was
supervised by teacher trainer and two MSc students during
the first half of 2015. At the end of the course, students had
developed robots. Group A showed GEOMETRY robot,
initially designed for the discussion of concepts related to
molecular geometry. While group B showed the robot called
MODEL, designed to discuss the atomic model of Bohr.

Keywords:

Innovation, technology, pedagogical robotics.
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1. INTRODUÇÃO
Neste trabalho temos o objetivo de apresentar e analisar uma estratégia de
formação de professores por meio da robótica educacional, a partir de uma ação em
que os alunos colaborem uns com os outros, instrumentalizando-os em relação às
novas tecnologias e alternativas diferenciadas que podem ser utilizadas em salas de
aula de nível médio de ensino.
Quando consideramos esse objetivo, faz-se necessário que no texto, possamos
explorar um referencial teórico que se coadune com a proposta apresentada. Assim,
primeiramente discutiremos alguns aspecots da Robótica Educacional, desde a
definição inicial de robôs até sua utilização pedagógica. Como trabalheremos um um
curso de formação de professores e em grupos, organizamos também como
referencial

a

aprendizagem

colaborativa,

nos

quais

os

sujeitos

colaboram

conjuntamente para o bem comum, no caso presente, na elaboração e construção de
um robô educacional.
2. A ROBÓTICA EDUCACIONAL
A robótica é um termo muito utilizado e vem ganhando destaque nas diversas
mídias, desde a impressa até a televisiva, pois essa palavra abre margem para
estimular a imaginação das pessoas, como também algumas distorções, criando mitos
e lendas que podem atrapalhar o entendimento real a cerca do conceito que perpassa
esse termo.
A robótica não é exclusividade do século XXI, ela vem de épocas mais antigas.
Segundo Santos (2010), os homens sonhavam com a construção de máquinas que
pudessem ajudar ou substituir o trabalho humano em suas mais diversas faces, seja
desde serviços pesados até a formação de uma nova fonte de entretenimento para as
pessoas.
O termo robô, de origem tcheca, robotnik, ou trabalhador escravo, foi utilizado,
inicialmente, por Karel Capek em 1923 em sua obra de ficção científica, “Robôs
Universais de Rossum”. Segundo Ullrich (1987), um robô é um equipamento
multifuncional e reprogramável, projetado para movimentar materiais, peças,
ferramentas ou dispositivos especializados através de movimentos variáveis e
programados, para a execução de uma infinidade de tarefas. Destacamos nesta
definição, os termos multifuncional e reprogramável, pelo fato dos robôs serem
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projetados para realizarem, dentro de determinados limites, um número irrestrito de
diferentes tarefas.
Há uma profusão de termos relacionados à robótica em relação a educação.
Alguns autores utilizam robótica pedagógica, outros utilizam robótica educacional e
suas variantes. Nesse trabalho, salvo citação bibliográfica contrária, optamos pela
utilização de robótica educacional, que acreditamos ser um termo mais abrangente.
A robótica começa a permear os níveis escolares, e com o crescente uso dessa
tecnologia na escola a Robótica Educacional, segundo Maisonnette (2002), é uma
aplicação desta tecnologia na área pedagógica, sendo mais um instrumento que
garante aos participantes a vivência de experiências semelhantes às que realizarão na
vida real e oferece oportunidades para propor e solucionar problemas difíceis mais do
que observar formas de solução.
A Robótica Educacional consiste em caracterizar ambientes de aprendizagem que
reúnem materiais reaproveitáveis e kits de montagem compostos por diversas peças,
motores, sensores, controlados por um computador com software que permita
programar o funcionamento dos modelos montados, dando ao sujeito a oportunidade
de desenvolver sua criatividade com a montagem de seu próprio modelo. Desta forma,
colocam-se em prática conceitos teóricos, vistos apenas em sala de aula e sem
ligação com o mundo real. Além de ser um ambiente caracterizado pela tecnologia e
pela criatividade, a Robótica Educacional proporciona a vivência intuitiva de conceitos
de matemática e física, podendo em certa medida, perpassar, dependendo do tipo de
robô, por conhecimentos de química e biologia (LIMA et al., 2014).
Maisonnette (2002) define robótica educacional como sendo o controle de
mecanismos eletro-eletrônicos por meio de um computador, transformando-o em uma
máquina capaz de interagir com o meio ambiente e executar ações definidas por um
programa criado pelo programador a partir destas interações. É uma proposta
educacional apoiada na experimentação e nas discussões oriundas do erro. Esse
recurso permite que haja a integração de diversas disciplinas e a simulação de alguns
procedimentos científicos básicos, pois o aluno formula uma hipótese, um problema a
ser resolvido, implementa, testa, observa e faz as devidas alterações para que o seu
“robô” funcione de forma adequada.
A ideia principal é que desta forma colocam-se em prática conceitos teóricos,
vistos apenas em sala de aula e sem ligação com o mundo real. Além de ser um
ambiente caracterizado pela tecnologia e pela criatividade, a Robótica Educacional
proporciona a vivência intuitiva de conceitos de matemática, física, podendo
perpassar, dependendo do tipo de robô, por conhecimentos de química e biologia
(Ullrich, 1987).
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Esse tipo de estratégia educacional utiliza de dispositivos conhecidos como kits de
robótica. Há um hardware, um software e o aparato mecânico. A programação das
ações do robô é realizada no software. Tais informações são codificadas no hardware,
também conhecido como interface. Os dados enviados e codificados eletronicamente
é que propiciam o movimento ou a ação do robô. Há diversos kits, como o Cyberbox,
LegoMindstorms e o Arduíno. Este último, de ampla utilização, por se tratar de uma
plataforma aberta e livre e que possibilita uma série de comandos ao aparato
mecânico permitindo maior liberdade de ação e criação, do que o LegoMindstorms,
por exemplo, que contém ações restritas. Todas essas interfaces necessitam de um
software para que se estabeleça o contato entre o computador e o kit. O Arduíno se
utiliza do Arduíno IDE, também gratuito, e o Cyberbox, do ambiente Logo (Papert,
2003).
Tais aspectos nos mostram novas funcionalidades possíveis em sala de aula,
para a discussão de conceitos científicos, pois aproximam os alunos de uma realidade
que tem mais relação com o seu tempo e de sua maneira de agir. Há, a necessidade
premente de nos aproximarmos desses jovens por meio de atitudes diferenciadas e
lúdicas para que possamos formar um professor mais próximo da realidade
tecnológica e interativa dos jovens em sala de aula (Soares, 2013).
3. APRESENTANDO A APRENDIZAGEM COLABORATIVA
A aprendizagem colaborativa está relacionada com ação do professor dentro da
sala de aula, pois a sua conduta, no que tange a condução do conteúdo, reflete o seu
modo de agir e pensar. Segundo Silva e Soares (2013), o processo de aprendizagem
baseado em uma concepção de colaboração se enquadra em uma interação social,
onde o conhecimento é compartilhado, como uma característica principal. Além de
envolver os participantes na construção e manutenção do conhecimento provido da
interação participativa de todos os envolvidos na atividade colaborativa.
Mediante isso, os alunos ficam mais participativos nas aulas, procurando
compreender melhor o assunto abordado ou o tema ministrado, buscando demonstrar
os conhecimentos já adquiridos com a sua experiência de vida e, com esse debate,
eles acabam percebendo que alguns conceitos aparentemente corretos, podem estar
incompletos ou errôneos, abrindo margem para uma nova compreensão do assunto.
Assim, a atividade em grupo, através da colaboração, visa um objetivo em
comum, onde cada indivíduo participa conforme se sente mais estimulado a participar
e por meio da ajuda e compreensão por parte de colegas e professores, sem
autoritarismo ou outra forma de condução pedagógica que oprima esse participante.
1336

Uma atividade colaborativa proporciona novas experiências para alunos e professores,
modificando as relações de hierarquia que existem na sala de aula, na qual o
professor passa assumir um papel de coordenador, mediando as discussões e as
informações que são disponibilizadas pelos grupos (Panitz, 1999).

3.1. A diferença entre Aprendizagem Colaborativa e Aprendizagem Cooperativa
O ensino, com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia e as novas
formas de obtenção do conhecimento tem se modificado. Dessa forma, percebe-se
que os alunos frequentam as escolas com diferentes gadgets, MP3, I-Phone,
Smartphone, entre outros aparelhos que vinculam a informação de maneira muito
rápida e dinâmica. Considerando essas mudanças, o ensino não se dá mais como um
processo estático, mas sim como algo dinâmico, sempre em movimento e se
reinventando. Não raras vezes, a aprendizagem colaborativa é confundida com a
aprendizagem cooperativa.
Para Dillenbourg (1999) a cooperação pode ser considerada um conjunto de
técnicas e processos que aplicados a educação leva a aprendizagem cooperativa.
Nesse caso, um grupo de indivíduos se reune para que sejam divididas tarefas com o
intuito de se atingir um objetivo educacional. Já na colaboração também pode haver
um conjunto de técnicas e processos, no entanto, ao invés dos gruposo ou os
membros do grupo executarem uma tarefa individualmente para depois compartilhá-la
e juntá-la ao grupo, na colaboração esse processo é contínuo e ao mesmo tempo
entre os membros presentes no ambiente.
De maneira mais simplificada, Panitiz (1999) tenta diferenciar esses dois termos
para que a partir da compreensão dos mesmos possa se estender a discussão e
assim conceituá-los corretamente.
Podemos compreender a colaboração como uma filosofia de interação e de estilo
de vida pessoal, onde os indivíduos participantes são responsáveis por suas ações,
incluindo a aprendizagem, além de respeitar as habilidades e contribuições de seus
pares. A cooperação pode ser vista como uma estrutura de interação projetada para
facilitar a realização de um produto final, de maneira mais rápida, sendo mais
específico ou objetivo, através de pessoas que trabalham juntos em grupos.
A partir desses dois termos, podemos então diferenciar aprendizagem
colaborativa de aprendizagem cooperativa, de uma maneira mais clara e aprofundada.
Ainda, segundo Panitiz (1999):
A aprendizagem colaborativa (CL) é uma filosofia de vida, e não apenas uma
técnica de sala de aula. Em todas as situações onde as pessoas se reúnem em
grupos, sugere uma forma de lidar com as pessoas que respeita e destaca
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habilidades e contribuições dos membros do grupo individuais. Há uma partilha
de autoridade e aceitação de responsabilidades entre os membros do grupo para
as ações de grupos. A premissa subjacente de aprendizagem colaborativa
baseia-se em construção de consenso através da cooperação pelos membros do
grupo, em contraste com a competição em que indivíduos mais outros membros
do grupo. Praticantes da CL aplicam esta filosofia na sala de aula, nas reuniões
das comissões, com grupos comunitários, dentro de suas famílias e, geralmente,
como uma forma de viver e lidar com outras pessoas. A aprendizagem
cooperativa é definida por um conjunto de processos que ajudam as pessoas
interagem entre si, a fim de realizar um objetivo específico ou desenvolver um
produto final que normalmente é um conteúdo específico. É mais diretiva do que
um sistema colaborativo de governança e estreitamente controlada pelo
professor. Embora existam muitos mecanismos de análise de grupo e
introspecção a abordagem fundamental é centrado no professor Considerando
que a aprendizagem colaborativa é mais centrado no aluno. (Panitz, 1999, p.15,
Tradução nossa).

A colaboração, segundo Brna e Burton (1997), envolve o empenho mútuo dos
participantes em um esforço coordenado para solucionar de forma conjunta os
problemas. Portanto, a colaboração envolve uma atividade sincrônica, coordenada
resultante de uma contínua tentativa de construir e manter uma concepção conjunta
de um problema.
Quando se compara uma aula tradicional com uma aula baseada em uma
experiência de ensino e aprendizagem por meio da colaboração, percebemos que há
uma mudança nos papéis assumidos pelos alunos e por parte dos professores.
A cooperação e colaboração possuem características próprias que segundo Brna
e Burton (1997) se diferiam.
...poderia-se argumentar que cooperação e colaboração se excluem
mutuamente. Por exemplo, se uma tarefa é dividida e diferentes participantes
trabalham em cada parte dela, então durante esse período os participantes estão
cooperando e não colaborando. Entretanto, a posição tomada aqui é de que a
colaboração tem que ser considerada tanto como um estado como um processo.
Sob esse ponto de vista, os participantes cooperariam em um processo e
manteriam a colaboração como um estado. (Uma analogia seria afirmar que ser
um escritor é uma designação de um estado, mas sentar e de fato escrever é um
processo necessário que é apenas uma parte de ser escritor (Brna e Burton,
1998, p.195).

Por outro lado, Brufee (1999) alça a aprendizagem colaborativa a um outro
patamar. Para o autor, trabalhar de forma colaborativa pressupõe uma mudança de
cultura, de filosofia, da maneira de se encarar e compartilhar com o outro sujeito.
Assim, para se ter a verdadeira colaboração, temos que fazer parte de uma nova
comunidade ou conjunto de pessoas com o mesmo posicionamento filosófico na busca
do conhecimento e que este, deve ser socialmente construído entre os pares.
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Ainda para Brufee (1999), o que chamamos de cooperação ou aprendizagem
cooperativa está mais relacionado com divisão de tarefas por um membro do grupo,
que no caso da sala de aula, é um professor. Nesse caso, ele não é um sujeito que
compartilha de fato seu conhecimento, mas aquele que o detém e o divide entre o
grupo o qual lidera, desconfigurando um compartilhamento.
4. MÉTODO
Para a análise da aplicação da proposta, optamos por um viés qualitativo, do tipo
estudo de caso, considerando-se que o que nos importa é todo o processo de
elaboração dos robôs pelos licenciandos e não necessariamente o produto final, o
robô obtido. A proposta foi aplicada a uma turma de alunos do 6º período do curso de
Licenciatura em Química da Universidade Federal de Goiás. A turma era composta por
18 alunos, 50% de homens e 50% de mulheres, com média de idade de 22 anos. A
disciplina a qual estavam cursando era Instrumentação para o Ensino de Química, que
tem como objetivo apresentar aos futuros professores estratégias diferenciadas que
podem ser utilizadas em nível médio de ensino.
Dois grupos foram formados e cada um deles monitorado pelo professor da
disciplina e por dois alunos de mestrado que desenvolvem seus projetos na área de
robótica educacional. Durante o semestre letivo foram realizadas 8 reuniões em cada
um dos grupos. Nelas, decidiram-se o tipo de robô a ser desenvolvido, bem como o
conceito químico a ser discutido por meio do robô. Ao final do semestre, os grupos
deveriam apresentar o robô construído e os conceitos envolvidos em sua concepção e
funcionamento.
O primeiro grupo foi denominado MODELO. Ele desenvolveu um robô estático
que simulava o modelo atômico de Bohr. O segundo grupo, denominado GEOMETRIA
desenvolveu um robô que simulava algumas geometrias moleculares a partir da
representação do Carbono e do Hidrogênio. Todos os encontros foram filmados. Os
dois mestrandos, além disso, fizeram anotações em diários de campo e também
avaliaram o andamento do trabalho dos alunos da disciplina. As filmagens foram
transcritas e analisadas conjuntamente com as anotações realizadas.

4.1 Kit Utilizado no Trabalho
Para esse trabalho, foram disponibilizados dois kits Arduíno, usados pelos
mestrandos.
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4.1.1. Arduino
O Kit Arduino constitui-se de uma plataforma Open Source, na qual os
consumidores dessa tecnologia podem fazer alterações tanto no protótipo do
hardware, como nos projetos e programações do Software e assim disponibilizar na
rede facilitando a crescente expansão desse tipo de tecnologia.
O Arduino pode ser visto na Figura 1. Segundo MCRoberts (2011), é um pequeno
computador que se pode programar para processar entradas e saídas entre o
dispositivo e os componentes externos conectados a ele. Ele é uma placa física que
interage com o ambiente por meio de um software e um hardware. conforme
apresentado na Figura 1.

Figura 1: Placa do Arduino Uno.
(Fonte: http://arstechnica.com/information-technology/2013/10/arduino-creator-explains-why-opensource-matters-in-hardware-too/)

Devido a sua versatilidade, o Arduino permite ao usuário criar diversos projetos
que vão desde acender pequenas lâmpadas ou movimentar pequenos motores até
automação de casa, alarmes, entre outras possibilidades. A placa Arduino possui uma
linguagem baseada em linguagem C, onde a interface do programa pode ser vista na
Figura 2, fazendo a programação e um posterior Upload na placa para realizar uma
determinada atividade.
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Figura 2: Interface do software Arduino IDE.

O Arduino teve início em 2005 e desde essa data sofre diversas modificações
feitas pelos seus usuários que contribuem para espalhar e difundir essa tecnologia. A
placa do Arduino é composta de um microprocessador Atmel AVR , um cristal ou
oscilador (relógio simples que envia pulsos de tempo em uma frequência especificada
para permitir sua operação na velocidade correta) e um regulador linear de 5 volts. Ele
também pode ter uma saída USB que permite conectá-lo a um PC ou Mac para
Upload ou recuperação dos dados. Ela expõe os pinos de entrada/saída do
microcontrolador, para que eles possam ser conectados a outros circuitos ou
sensores. (McROberts 2011).
A programação feita no software apresentado na Figura 2 pode ser armazenada
na placa Arduino mostrada na Figura 1, pela conexão com um cabo USB. Com isso, o
Hardware passa a executar as informações contidas na programação. Uma vantagem
desse tipo de equipamento se deve ao fato de possuir uma memória interna. Uma vez
programada, basta que ela esteja conectada a uma fonte de energia para que possa
executar a última programação, ou seja, permite seu uso depois de realizada a
programação, descartando a necessidade do uso de um computador ao colocar algum
protótipo em funcionamento.
O Kit Arduino é vendido no mercado contendo alguns componentes básicos para
iniciar os trabalhos no segmento da robótica, sendo: 1 Pacote com 25 Jumpers, 1
LDR, Display 7 segmentos, Display 16x2 com backlight, 1 LED RGB, 5 Capacitor
Cerâmico 100nF, 2 Capacitor Cerâmico10uF, 2 Capacitor Cerâmico 100uF, 4
Transistor BC 337 (NPN), 4 Transistor BC 337 (PNP), 1 Piezo, 1 Emissor IR, 1
Receptor IR, 1 Módulo Relé, 1 Codificador 4511, 1 Buzzer, 1 Servo 9g, 10 Resistor
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1kΩ, 1 74HC595- 1 FET N 30N06, 1 Plug Bateria 9v, 1 Motor DC, 1 Regulador 7805, 1
Termistor NTC 10KΩ.
Dessa forma o Arduino pode ser utilizado tanto para atividades em sala de aula
como um Kit de robótica Educacional, como por pessoas que possuem interesse em
aprender sobre robótica, participar de campeonatos ou automatizar sua casa, entre
outros.

4.2. Categorias de Análise
Três categorias emergiram da análise dos dados. Elas foram obtidas a partir da
leitura e classificação das transcrições das filmagens em sala de aula. Unidades de
análise semelhantes foram reunidas em categorias conforme descrito a seguir: a)
concepções primeiras e conceitos prévios; b) discussão conceitual e c) colaboração. A
tabela 1 a seguir, apresenta-as e as descreve.
Tabela 1 - Categorias de Análise do Trabalho

Categoria

O que pretende discutir
As concepções iniciais que os futuros professores têm dos

Concepções Primeiras e termos e conceitos ligados a robótica além de procurar
Conceitos Prévios

discutir quais são os conceitos prévios existentes em sua
estrutura cognitiva.
Os conceitos químicos relacionados a cada um dos robôs

Discussão Conceitual

obtidos e como os licenciandos entenderam a forma como
tal conceito pode ser debatido em nível médio de ensino a
partir da proposição do robô.
As formas de colaboração entre os membros do grupo

Colaboração

para entenderem o robô a ser proposto bem como o
conceito trabalhado.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir, apresentamos a análise de cada um das categorias propostas.

5.1.Concepções Primeiras e Conceitos Prévios
De maneira geral, as concepções de robôs dos alunos eram baseadas na forma
humanoide e com estreita relação de interação verbal com o ser humano. Tal aspecto,
provavelmente se deve profusão de filmes e livros sobre a temática, presente no dia a
dia desses sujeitos, o que os leva a ter a primeira impressão de que o robô, seu uso e
desenvolvimento é ainda algo de alta complexidade e distante da realidade deles.
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Já quando consideramos a utilização de conceitos de química, observamos que
ambos os grupos tiveram dificuldade em visualizar a discussão conceitual em química
a partir dos robôs. A utilização da robótica tanto na Física quanto na Matemática e
seus conceitos, parece ser mais direta e imediata do que na química. As duas frases a
seguir, colhidas por gravações durante a execução do trabalho são representativas
dessa ideia:
Aluno 13: Olha, só fui entender a aplicação direta do robô quando ele estava
pronto. Antes, a gente pensou mesmo foi no conceito fora do robô...

A robótica no ensino de química não é imediata. Primeiro, os discentes tem que
pensar em como o conceito pode ser explorado e de que maneira isso se relaciona
com a utilização de um robô. Enquanto na física e matemática a própria construção do
robô nos remete a utilização de conceitos (Lima et. al., 2014).
Nessa perspectiva, antes de se interarem efetivamente com o software e com o
hardware, uma parte dos licenciandos sentiu dificuldade em levar tal aparato seus
futuros alunos. Outra parte enxergou uma oportunidade de aproximar com seu público,
imersos nas novas tecnologias. No entanto, durante as discussões, quando os grupos
decidiram que tipo de robô iriam desenvolver, ficou evidente a necessidade de
visualização do conceito e a preocupação que eles têm em fazer com que seus futuros
alunos também visualizem o conceito a ser discutido, conforme nos mostra a fala de
um dos alunos do grupo GEOMETRIA:
Aluna 4: Acho que essa parte de fazer um robô pra demonstrar geometria é bom
porque é muito difícil mesmo de aprender geometria no Ensino Médio, tem muita
gente que tem dificuldade de visualizar. A gente podia fazer uma coisa pra
inovar, diferente mesmo.

Já o grupo MODELO preocupou-se com a percepção que os alunos do nível
médio teriam do robô e se elas não atrapalhariam o entendimento do conceito, ou
seja, se haveria uma transposição didática efetiva, a partir de qualquer aparato
construído. Tanto o professor da disciplina, quanto os alunos de mestrado
argumentaram que para um bom funcionamento da estratégia em sala de aula, era
interessante que se considerasse a participação dos alunos na construção do robô,
juntamente com o professor. Levar um robô, já construído, que simule um conceito
qualquer em sala de aula faz com seu uso se assemelhe a experimentos
demonstrativos no qual o aluno não participa efetivamente do processo.
Chamou a atenção o fato de que todos os alunos já haviam cursado a disciplina
Física Experimental 2, na qual se discute circuitos elétricos e conceitos relacionados a
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eletrônica. No entanto, os alunos não conseguiram fazer nenhum tipo de relação entre
os conceitos vistos na disciplina e os conceitos presentes no funcionamento do kit
Arduíno, que exige conceitos prévios simples de eletrônica, como, corrente elétrica,
ampère, voltagem, etc. Ou seja, as disciplinas parecem apresentar os conceitos de
forma estanque, sem que se inter-relacionem durante o curso. Quando se necessita
utilizá-los em situações interdisciplinares, não emergem e parecem não ter sido
estudados.
Um dos alunos tinha formação técnica em eletrônica. Essa experiência facilitou o
contato de um dos grupos com o projeto, propiciando maior interação entre um dos
mestrandos e os alunos. Alguns problemas que aparentemente poderiam ser de difícil
resolução para alunos mais leigos foi facilitada com a presença desse sujeito. A partir
disso nos perguntamos se há ou não a necessidade de que o futuro professor tenha
domínios de técnicas em eletrônica para o desenvolvimento de um robô. Pensamos
que não, considerando-se a facilidade de manipulação do Arduíno e a quantidade
consideravelmente grande de vídeos interativos no Youtube sobre diversos
movimentos e artefatos eletrônicos e de programas prontos para o software que
acompanham o kit.
No entanto, o problema maior nos parece a questão da inclusão digital do
professor. Alguns comandos simples a serem realizados dentro do software do
Arduíno, que exigiam apenas uma noção básica de programação e na maioria das
vezes, a cópia de um programa pronto disponibilizado na rede, causavam certa
dificuldade e ansiedade nos alunos. Tal aspecto, em relação a robótica se coaduna
com as dificuldades que os professores parecem ter em relação a inclusão digital
específica de computadores e suas novas tecnologias. Não basta somente acessar,
pelo computador, sites e redes sociais. As possibilidades de um computador e seus
softwares são maiores e devem permitir habilidades mais elaboradas e complexas ao
professor e consequentemente aos alunos.

5.2. Discussão Conceitual
Durante o desenvolvimento dos robôs, os conceitos abordados pelos alunos
foram Modelo Atômico de Bohr e Geometria Molecular. O grupo MODELO se
concentrou em conceitos relativos ao movimento dos elétrons, intensidade da luz para
se referir à quantidade de energia que o elétron deve ganhar para mudar de camada
eletrônica. Já o grupo Geometria considerou um modelo de molécula com pares de
elétrons livres e Carbono e Hidrogênio para simular as geometrias tetraédricas, linear
e piramidal.
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O desenvolvimento dos robôs propiciou uma efetiva discussão conceitual, na qual
os erros conceituais detectados eram automaticamente discutidos entre os presentes
e aplicados ao robô a ser desenvolvido. A estratégia incentiva a colaboração entre os
pares na resolução de eventuais problemas com a construção do robô e também na
elucidação das dificuldades conceituais encontradas
O grupo MODELO desenvolveu o robô apresentado nas Figuras 3 e 4.

Figura 3 - Parte Frontal do Robô MODELO

Figura 4 - Parte Traseira do Robô MODELO

Na Figura 3 os alunos apresentaram a ideia de níveis de energia e apresentaram
três camadas energéticas (K, L e M). A partir disso, desenvolveram uma séria de fios e
lâmpadas LED, no verso do Robô, cujo objetivo era acender os LEDS em cada nível
de energia. A partir de um comando por meio do computador, poderia-se simular a
emissão de um fóton e os elétrons voltariam a camada inferior. Toda essa ideia
expressa no acender e apagar de LEDS em cada nível de energia proposto na Figura
3.
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Durante a elaboração e construção do robô e até mesmo na sua versão final foi
possível perceber que os alunos ainda confundem o modelo de Bohr com o modelo de
Rutherford. Aliado a esse fato, alguns livros didáticos do ensino médio não diferenciam
tais modelos. É possivel observar que alguns livros trazem a expressão "modelo de
Rutherford-Bohr, desconsiderando-se as idiossincrasias de cada um.
Aluno 21: Ué? Não são o mesmo modelo? Eles não trabalharam juntos nesse
modelo?
Aluno 07: Não sabia que Rutherford nunca havia falado de camadas.

Logo, o uso de robôs se mostra uma eficiente alternativa de avaliação diagnóstica.
Nesse caso, para Romão (2005), no processo educacional, as respostas
comportamentais e a performance dos alunos são reveladoras das formas discentes
de processamento do conhecimento, ou, no mínimo, esclarecem sobre as razões da
resistência ou indiferença dos alunos àquilo que a escola lhes oferece. Em ambos os
casos, são fundamentais para a elaboração conjunta de novos procedimentos
didático-pedagógicos.
O segundo grupo, GEOMETRIA desenvolveu o robô apresentado nas Figuras 5 e
6.

Figura 5 - Robôs Geometria

Figura 6 – Caixa de comando do Robô Geometria.
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O robô GEOMETRIA conta com uma caixa controladora, Figura 6, no qual os
movimentos do robô são realizados. Por exemplo, aumento e diminuição do ângulo de
ligação; vibração das ligações químicas; acendimento do par de elétrons para
evidenciar a energia envolvida na ligação; giro da molécula no próprio eixo.
Até chegar ao ponto apresentado nas figuras, os alunos erraram bastante, tanto
em relação aos comandos de programação para que tais movimentos se realizassem,
quanto aos aspectos eletrônicos envolvidos. Concomitantemente, houve erros na
concepção das duas moléculas escolhidas, Água e Metano, tanto em relação a forma
como os elétrons se ligavam quanto ao ângulo das ligações.
Segundo Abrecht (1994), a discussão do erro traça a diferença entre uma
avaliação somativa (tradicional) e uma avaliação formativa, indicando o papel do erro
trabalhado em cada uma delas. Enquanto em uma avaliação tradicional tem-se a
verificação dos conteúdos aprendidos, indicando o erro com uma falta de alguma
coisa, porém sem a perspectiva de se voltar ao que aparentemente está faltando não
possibilitando ao aluno que reveja ou reaprenda o conteúdo ou conceito que ele não
aprendeu. Já na perspectiva da avaliação formativa o erro é trabalhado como uma
falta momentânea de alguma coisa sendo esta falta trabalhada com discussões para
então saná-las e assim possibilitar que o estudante aprenda.

5.3. Colaboração
Finalmente, a última categoria a ser discutida diz respeito às questões ligadas a
colaboração. A perspectiva de uma transformação na forma de agir e se posicionar do
discente no decorrer do processo ensino/aprendizagem nos remete a uma definição
de aprendizagem colaborativa que corresponde a uma atividade em que os
protagonistas

desse

método

de

ensino

compartilham

suas

dificuldades

e

conhecimentos se enriquecendo mutuamente, construindo e mantendo uma
concepção compartilhada de um problema (Kneser e Ploetzner, 2001).
A Aprendizagem Colaborativa, nesse sentido, se estabelece para além da
interação social entre os pares. Consiste em afirmar uma mudança de postura entre
alunos e alunos, e principalmente professor-aluno e vice-versa. Consideramos que
esse método de aprendizagem aproxima o aspecto social existente em sala de aula,
na relação entre os pares, à relevância comportamental do aluno na construção
conjunta do conhecimento, uma vez que a responsabilidade pela construção de
conceitos passa, agora, pelo crivo avaliativo individual e coletivo, e não apenas pelas
“mãos” do professor (Silva e Soares, 2013)
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Assim, destacamos a reconfiguração da postura do professor, pois ele apresentou
um comportamento que assumiu uma relação simétrica perante os alunos, porém não
negligenciando sua assimetria quanto ao conhecimento que possui da disciplina
ministrada. O mesmo ocorreu com os alunos mestrando participantes. Essa simetria
permitiu um maior número de dúvidas a serem esclarecidas durante o processo. Essa
simetria passa a ser uma proximidade entre professor e aluno, necessária por um
melhor andamento das atividades.
Aluno 15: professor, o senhor está mais próximo, nem parece professor. E tem
um tanto de dúvida igual a nossa!
Aluno 3: a gente aprende muito aqui com os robôs, todo mundo junto.

O aspecto colaborativo das atividades permitiu que os grupos trocassem
informações entre si, para que ambos pudessem chegar ao objetivo final, que era a
apresentação do robô ao professor. Os alunos que tinham mais facilidade, ajudavam
aqueles com dificuldade em um processo de ajudua mútua que caracteriza uma ação
colaborativa.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A robótica no ensino de química se mostra uma estratégia efetiva para a
discussão conceitual e uma boa alternativa didática para o futuro professor. No
entanto, a robótica não é uma atividade fim. Ela é uma atividade meio, que leva a
colaboração e a discussão em diversos níveis. A discussão conceitual surge quando
se decide que tipo de robô deve ser feito e a partir de qual conteúdo. Essa adequação
conteúdo/robô é o desafio a ser realizado pelos professores e alunos quando se
utilizam da robótica educacional. Nem todos se sentiram atraídos pela robótica
educacional. Dentro de cada grupo foram formados subgrupos, uns que se dedicaram
integralmente e outros que não participavam de forma efetiva, provavelmente por não
se sentirem integrados ou incluídos nessa tecnologia, que exige maior dedicação aos
detalhes e problemas oriundos da estratégia didática.
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Resumo:

A tecnologia oferece várias ferramentas que podem ser
utilizadas e incorporadas no contexto escolar com o objetivo
de auxiliar e dinamizar o desenvolvimento do conteúdo a ser
repassado aos educandos. Este trabalho apresenta um
estudo realizado sobre a utilização de tecnologias
educacionais como ferramenta de auxílio no desenvolvimento
de práticas educativas em sala de aula e no preparo dos
educadores quanto ao conhecimento e uso destas
ferramentas. A coleta dos dados para a pesquisa foi
realizada com educadores tendo por objetivo avaliar a
utilização das tecnologias como método pedagógico e
conhecer o nível de preparo e atualização dos professores
para a utilização das tecnologias em sala de aula. Como
resultado, percebe-se que grande parte dos professores já
utiliza as tecnologias educacionais em suas práticas
pedagógicas, ou pelo menos tem interesse em utilizar,
mesmo que muitas vezes seu conhecimento sobre elas seja
restrito.

Palavras-chave:

Tecnologia educacional, metodologias educativas, formação
de professores.

Abstract:

The technology offers several tools that can be used and
incorporated in the school context in order to assist and
streamline the development of content to be passed on to
students. This paper presents a study carried out on the use
of educational technology as a tool in the development of
educational practices in the classroom and in the preparation
of educators in the knowledge and use of these tools. Data
collection for the survey was conducted with educators
having to evaluate the use of technology as a teaching
method and know the level of preparation and updating of
teachers to use technology in the classroom. As a result, it is
clear
that
most
teachers
already
use
educational
technologies in their teaching practices, or at least are
interested in using, even if often your knowledge about them
is restricted.

Keywords:

Educational technology, educational methodologies, teacher
training.
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1. INTRODUÇÃO
A tecnologia acompanha o homem desde sua existência, a fim de melhorar e
aperfeiçoar a realidade. Ela vem evoluindo e crescendo de forma muito rápida nas
últimas décadas e sendo incorporada à nossa realidade para a realização de várias
atividades que até então eram feitas de forma manual ou com métodos menos
evoluídos. O dicionário Houaiss traz o termo “tecnologia” como derivado do grego
tékhne + lógos, e é definido como “teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas,
métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade
humana [...]. Técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular”. (Houaiss,
2009, p. 1821).
A realidade atual da tecnologia afeta e está incorporada em grande parte das
atividades realizadas em nosso dia a dia, e em sua maioria tem contribuído de
maneira positiva e significativa para a melhoria de diferentes realidades. Porém, tendo
em vista este rápido avanço, é possível perceber que a educação tem tido um
crescimento lento em relação à esta realidade, não acompanhando o rápido fluxo
tecnológico.
Considerando esta realidade e o impacto que ela vem tendo sobre a geração
atual, que são os educandos de hoje, o ambiente escolar vem tendo dificuldade em
acompanhar esta mudança e em conseguir incorporá-la da melhor forma no
desenvolvimento de atividades pedagógicas.
Diante desta realidade nos desafiamos em aprofundar os estudos sobre a
utilização das tecnologias educacionais no ambiente escolar, buscando descobrir as
formas de como os educadores incorporam a tecnologia em suas práticas
pedagógicas, qual sua preparação para esta nova realidade e qual as dificuldades que
enfrentam neste processo.
O estudo baseou-se em debates sobre a aplicação das tecnologias no ambiente
educacional e também na aplicação de um questionário. Estas atividades tiveram por
objetivo o conhecimento da realidade dos educadores: seu conhecimento sobre
tecnologias e a aplicabilidade delas, o seu contato pessoal e diário com ferramentas
tecnológicas além do interesse e da credibilidade que cada educador tem em relação
ás tecnologias educacionais.
O aprofundamento deste estudo procura descobrir a realidade em que o educador
se situa e auxiliá-lo a encontrar novas formas de utilização das tecnologias no
processo educacional, tendo em vista toda a realidade e bagagem tecnológica que os
educandos já possuem, auxiliando-os com metodologias tecnológicas que podem ser
aplicadas à realidade educacional.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As tecnologias permeiam a vida pessoal, profissional e acadêmica dos sujeitos.
Elas estão presentes nas mais diversas áreas, desde a agricultura até os mais
complexos processos industriais. As TICs possuem papel de grande relevância nas
atividades dos sujeitos, uma vez que:
as novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) alteram, e muito, o
ritmo de vários setores da sociedade. Diversas tarefas são realizadas com maior
rapidez e eficiência, tais como o armazenamento, a recuperação, o
processamento e a comunicação de informações. (Brião, 2009, p.12).

Neste contexto, surgem novos conceitos como, por exemplo, a “sociedade da
informação”, “sociedade do conhecimento” e “cibercultura”. Quanto à sociedade do
conhecimento e da informação, o conceito é compreensível, uma vez que se tem à
disposição uma infinidade de informações cercando os sujeitos, e dessas informações
eles podem extrair o seu conhecimento. Quanto à cibercultura, Teixeira destaca que:
marcada pelas tecnologias digitais, a cibercultura permeia o cotidiano das
pessoas, que convivem e se fundem com as tecnologias disponíveis, fazendo de
celulares extensões de seus próprios corpos e de cartões inteligentes elementos
comuns ao seu dia a dia. Dessa forma, independentemente do acesso aos
aparatos tecnológicos, consolida-se um processo de imersão individual e coletiva
numa configuração social repleta de tecnologias, que modifica continuamente a
dinâmica cotidiana dos indivíduos ao mesmo tempo em que também são
modificadas nessa interação, porém em intensidades e formas diversas.
(Teixeira, 2010, p. 25).

A tecnologia tem possibilitado interações inusitadas entre as pessoas, tecendo
uma complexa rede de relações antes impossível de ser construída. A internet
favoreceu o surgimento de diferentes formas de comunicação e de uma nova maneira
de compreender a aprendizagem (Simão Neto, 2009. p.45).
As tecnologias não são recentes, mesmo que ao ouvir a palavra associamos a
modernidade e equipamentos digitais de última geração. A tecnologia está nos mais
diversos processos de desenvolvimento humano, sendo que a fala e a escrita também
são tecnologias. Neste sentido, podemos relacionar o conceito de tecnologias
intelectuais ou tecnologias da inteligência, definidas por Pierre Lévy (1993) como os
instrumentos culturais e políticos que constituem a inteligência dos grupos sociais em
cada momento histórico. Assim, em cada momento histórico da humanidade foram
desenvolvidas técnicas e tecnologias diferenciadas.
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Lévy considera a técnica como condição para o desenvolvimento das sociedades,
mostrando que toda forma de sobrevivência e desenvolvimento humano envolve a
técnica. Para Castells e Cardoso (2005, p. 17 como citado em Monteiro, 2014, p. 491),
“a tecnologia não determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é que dá forma
à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que
utilizam as tecnologias”. Neste sentido, Lima Junior (2003) nos mostra que o processo
tecnológico articula indissociavelmente o ser humano e os recursos criados por ele, de
modo que não há como considerá-los realidades independentes. Para o autor
a constituição da tecnologia e da técnica é humana, já que é consequência da
ação imaginativa, reflexiva e motora do ser humano. Então, inerentemente, é
humanizada; bem como, por outro lado, o ser humano é tecnologizado, uma vez
que se ressignifica, recria-se e se transforma no processo de criação e utilização
de recursos e instrumentos para atuar no seu contexto vivencial. Logo, refletir a
tecnologia é refletir o próprio homem, porque o ser humano está totalmente
implicado na tecnologia e a tecnologia está totalmente implicada no humano [...]
(Lima Junior, 2003, p. 4).

As tecnologias intelectuais também possuem um papel de extrema importância no
desenvolvimento da educação e ciência. São várias as possibilidades do uso das
tecnologias digitais para o compartilhamento de experiências, colaboração em
projetos, busca, produção e disseminação do conhecimento. Desta forma, estando as
tecnologias presentes no meio cultural social, a educação pode fazer uso dela para
potencializar seu alcance, facilitar seus processos e estimular o papel de autoria de
alunos e professores na produção de conhecimento.
Segundo Kenski (2007), a tecnologia é essencial para a educação, tanto que, no
contexto atual, “[...] educação e tecnologias são indissociáveis”. A grande parte das
tecnologias é utilizada como ferramenta de apoio no processo educativo, não sendo
seu objeto ou finalidade.
Tecnologia Educacional faz referência ao uso de recursos tecnológicos como
ferramenta para auxiliar o ensino. Ele oferece novas possibilidades de aprendizagem,
além de permitir com que os educandos possam usufruir de suas facilidades para
apropriar-se do conhecimento. Para Tajra:
tecnologia educacional não é uma ciência, mas uma disciplina orientada para a
prática controlável e pelo método científico, a qual recebe contribuições das
teorias de psicologias da aprendizagem, das teorias da comunicação e da teoria
de sistemas [...]. (2008. p.40)

Para Kenski (2007, p.43-45), a relação entre educação e tecnologias pode ser
vista pelo ângulo da inovação, uma vez que toda nova descoberta precisa ser
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ensinada. Elas movimentaram a educação e provocaram novas mediações entre a
abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo repassado. Dessa
forma, “[...] muitas pessoas interessadas em educação viram nas tecnologias digitais
de informação e comunicação o novo determinante, a nova oportunidade para
repensar e melhorar a educação.” (Sancho et al, 2006, p.19).
Em sua tese de doutorado, Teixeira (2010) realiza um série de reflexões valiosas
acerca das tecnologias educacionais, as quais foram posteriormente publicadas no
livro “Inclusão Digital: novas perspectivas para a informática educativa”. Segundo ele,
as pessoas vivem em um momento marcado pelo vertiginoso desenvolvimento das
TICs e pela valorização do conhecimento, sendo que a informação nunca esteve tão
disponível aos sujeitos como no momento atual. Essa disponibilização de informações
ganhou impulso com o uso das TICs, por meio das quais surgiu a concepção de
cibercultura, pois os sujeitos conectam-se diretamente com as informações
provenientes de toda parte de mundo.
Em seu estudo, Teixeira (2010) também destaca o surgimento da expressão
Tecnologias de Redes (TRs) em substituição à expressão Tecnologias da Informação
e Comunicação (TICs). Isso decorre do fato da expressão TICs ter sido utilizada
maciçamente no sentido de distribuição de informações, não de troca, ou seja, os
sujeitos seriam meramente receptores de informações. O conceito de TRs vem
justamente diferenciar esta concepção, expressando ambientes comunicacionais
multidirecionais, interativos, colaborativos e que trazem em si características e
potencialidades que possibilitam sua reapropriação numa dinâmica contrária à
distribuição e reprodução (2010, p.40).
Neste contexto, são desenvolvidas as tecnologias educacionais, uma vez que os
sujeitos não recebem simplesmente uma informação e permanecem passivos diante
dela. Segundo as concepções de Vygotsky (1988 como citado em Oliveira, 1997, p.5678), em todo processo interativo ocorre uma socialização de informações e a
ressignificação de conhecimentos entre os sujeitos envolvidos no processo. Desde o
nascimento da criança, o seu aprendizado está relacionado ao seu desenvolvimento e
é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções
psicológicas superiores, as quais são culturalmente organizadas e especificamente
humanas. Sendo assim, os sujeitos desenvolvem seu aprendizado a partir da cultura
que vivenciam e dos grupos sociais em que estão inseridos (família, escola, igreja,
clube, amigos, entre outros), havendo sempre uma relação de ensino-aprendizagem
entre os sujeito, ou seja, entre aquele que ensina e aquele que aprende.
Neste contexto ocorre uma ressignificação do papel do professor no processo de
apropriação dos conhecimentos. O papel do educador já não é mais o de
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simplesmente transmitir o conhecimento, mas sim ser o mediador entre o educando e
o conhecimento. É instigar o aluno e persuadi-lo para que ele mesmo seja o
protagonista da busca do conhecimento. Para Frota e Borges (2015), a superação das
barreiras para o uso efetivo de tecnologia nas escolas depende de dois movimentos
paralelos: do professor enquanto sujeito, no sentido de se formar para uma
incorporação tecnológica, e do sistema educacional, enquanto responsável pela
implantação das condições de incorporação da tecnologia na escola.
A tecnologia vem sendo um novo paradigma na educação. Por ser algo ainda
recente e que está crescendo de forma muito rápida acaba pegando muitos
educadores despreparados para tal adaptação. A realidade enfrentada ainda por
grande maioria dos educadores da rede pública de ensino é a falta de conhecimento
das tecnologias, e a dificuldade de adaptação e manuseio das inúmeras possibilidades
que ela oferece.
3. METODOLOGIA
O estudo sobre o uso de tecnologias educacionais em sala de aula foi realizado
em escolas públicas da região oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do
Sul, e teve por objetivo conhecer e avaliar a utilização de métodos tecnológicos em
sala de aula pelos educadores e qual a preparação destes educadores para utilizar e
aplicar novas tecnologias à sua realidade educacional.
O método utilizado para a realização desta atividade foi a aplicação de um
questionário e a realização de um debate sobre a realidade escolar e o uso de
tecnologias em sala de aula como forma de incentivar a aprendizagem dos
educandos. Participaram desta pesquisa 43 professores de diferentes municípios,
atuantes em escolas de Santa Catarina e uma escola do Rio Grande do Sul. Ao
realizar a visita a estas escolas, percebe-se que a realidade das mesmas é bem
diferenciada, sendo uma das escolas de um município pequeno, onde a população
não tem acesso tão fácil aos recursos tecnológicos.
O questionário aplicado é composto por nove questões que permitem o
conhecimento da realidade dos educadores. As perguntas possibilitam conhecer a
área de atuação do professor, qual a faixa etária dos educandos com os quais
trabalhavam, qual o conhecimento em relação ás tecnologias, seu uso no método de
ensino-aprendizagem, as ferramentas e métodos já utilizados, como a perspectiva
depositada na adaptação e uso de tecnologias educacionais no processo de
aprendizagem.
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4. RESULTADOS OBTIDOS
É notável que a geração atual de crianças e adolescentes têm facilidade de
aprendizagem e uma pré-disposição no que se refere á tecnologia. Essa convivência
contínua com as ferramentas que ela oferece os torna receptíveis a qualquer prática
tecnológica. No entanto, o que é possível notar na maioria dos casos relatados nos
debates feitos nas escolas com os educadores, é a diferença que existe quanto ao
conhecimento e uso de tecnologias entre os jovens educandos e os educadores.
O uso somente de recursos visuais como vídeos, PowerPoint, músicas, entre
outros, apesar de serem tecnologias que auxiliam no ensino-aprendizagem e podem
ser utilizadas para trabalhar os conteúdos propostos, não tem sido o suficiente para
tornar a educação nova, ou para sustentar a ideia de que a educação tem se adaptado
ao uso de recursos tecnológicos. Porém, o que é possível notar é que muitos
educadores acabam limitando o uso de tecnologias educacionais somente à tais
recursos.
Todos os educadores com os quais foi trabalhado sobre tecnologias educacionais,
apostam e acreditam que o uso de tecnologias é de grande valia e somente vem a
acrescentar aos métodos de ensino até então utilizados. A receptividade que os
educadores sentem dos educandos, quanto ao uso das diversas formas de
tecnologias educacionais é fundamental e favorece a aprendizagem.
Por meio do questionário disponibilizado aos professores, foi possível identificar
alguns aspectos do perfil destes professores quanto ao conhecimento e utilização de
tecnologias por eles.
Inicialmente buscou-se identificar o perfil dos professores que responderam o
questionário. 53,5% dos professores atuam no ensino médio, 44,2% atuam nos anos
finais do ensino fundamental, 32,6% atuam nos anos iniciais do ensino fundamental,
11,6% atuam na educação infantil e 4,7% atuam também no ensino superior – sendo
que muitos dos professores atuam em diversos níveis de ensino.
Dentre os participantes estão professores das mais diversas áreas de
conhecimento, como Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras (Inglês, Espanhol e
Alemão), Matemática, Física, Educação Física, História, Geografia, Filosofia, Biologia,
além de professores de tecnologias educacionais, orientadores de convivência,
segundo professor de turma (acompanhantes de Portadores de Necessidades
Especiais), e professores atuantes em todas as áreas do currículo das séries iniciais.
90,7% dos professores dizem já ter utilizado algum tipo de tecnologia em suas
aulas, sendo que 81,6% utilizaram as tecnologias para desenvolvimento de trabalhos
de pesquisa com o computador e a internet, 68,4% utilizaram recursos visuais
1356

(apresentações de slides e vídeos), 52,6% já utilizaram algum jogo educacional,
18,4% já se utilizaram de criação de grupos e páginas nas redes sociais e 10,5% já
utilizaram outros recursos.
Para identificar o conhecimento dos professores quanto ao uso das tecnologias
em geral, quanto ao conhecimento e uso das redes sociais, e quanto ao interesse em
utilizar as tecnologias em sala de aula, os professores avaliaram estes três itens em
uma escala de 1 a 10, sendo 1 a menor avaliação e 10 a maior avaliação. Os
resultados são expressos no Gráfico 1.

Gráfico 1: Avaliação pessoal dos professores quanto ao conhecimento de tecnologias, redes
sociais e quanto ao interesse em usar as tecnologias.

Ao serem questionados se acreditam que as tecnologias auxiliam no
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, a grande maioria dos professores
mostrou-se positivos quanto ao uso destes recursos. O Gráfico 2 representa as
respostas assinaladas pelos professores.

Gráfico 2: Você acredita que as tecnologias educacionais podem contribuir na aprendizagem
dos alunos?
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Além disso, ao questionar quanto a receptividade dos alunos quanto ao uso das
tecnologias nas práticas pedagógicas, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 a menor
avaliação e 5 a maior avaliação, 58,1% dos professores avaliam a receptividade dos
estudantes com nota 5, 30,2% avaliam com nota 4 e 11,6% avaliam com nota 3, não
havendo resposta nas demais avaliações.
Com base nos resultados obtidos, foi ministrada aos professores participantes da
pesquisa uma oficina de formação com duração de oito horas em cada escola, sobre
ferramentas e possibilidades de uso das tecnologias. Nesta oficina foram abordados
conteúdos como as ferramentas do Google (Google Forms, Docs, Drive, Books,
Google Acadêmico, Youtube), gravação de vídeo aulas utilizando Camstudio,
instalação e uso de equipamentos (projetor multimídia, computadores), possibilidades
de uso da lousa digital, sites e plataformas de recursos digitais (Escola Digital, Portal
do Professor, WebEduc, Porvir), dicas de uso do Linux Educacional e uso de
aplicativos de celular nas atividades pedagógicas.
5. CONCLUSÃO
Por meio dos dados levantados acerca da utilização das tecnologias em suas
práticas pedagógicas, bem como no debate realizado com professores de escolas
publicas visitadas, percebemos que a grande maioria dos educadores tem interesse
em conhecer e utilizar novas tecnologias, mas muitas vezes lhes falta tempo para
pesquisar e fazer experiências de uso, bem como alguém que os auxilie nesta busca
de conhecimento das ferramentas.
Os educandos, por conviverem e já nascerem nessa era tecnológica possuem
mais facilidade de adaptação à essa realidade, sobressaindo-se, em algumas vezes
quanto ao uso e conhecimento de diferentes ferramentas. Por outro lado, este pode
ser um ponto positivo a ser utilizado pelos educadores para desenvolver o senso
crítico, a capacidade de trabalhar em grupos, incentivar a aprendizagem, a criatividade
e a capacidade de inovação.
A adaptação de tecnologias educacionais no ensino, exige do educador, além do
simples conhecimento das ferramentas, a capacidade de torná-la uma ferramenta
pedagógica, ter a capacidade para discernir a melhor forma de utilizá-la e qual o
momento e a maneira que a mesma pode auxiliar no processo pedagógico.
Tendo em vista a perspectiva do professor como sendo o mediador entre o
educando e o conhecimento é necessário um preparo e atualização ainda maior dos
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educadores para poder acompanhar o avanço tecnológico e proporcionar novas
metodologias de ensino que favoreçam o uso de diferentes tecnologias, não se
limitando somente ao uso de apresentações em computadores. É possível, com
esforço, conseguir interligar a criatividade do educador com o conhecimento
tecnológico de seus educandos para descobrir, conhecer e inserir na metodologia
educacional ferramentas tecnológicas que favoreçam e auxiliem no aprofundamento
dos conhecimentos a serem adquiridos e construídos no ambiente escolar.
É necessário tomar certo cuidado quando se solicita a busca de informações no
ambiente da internet. É necessário cautela e atenção à realidade dos educandos com
os quais se trabalha. Torna-se fundamental conhecer a realidade e a possibilidade de
acesso à internet dos educandos, pois pode ser muitas vezes vista como uma ação
que desfavorece alguns. Apesar de hoje em dia a internet estar praticamente em todos
os lugares, existem realidades onde a cultura, a economia e mesmo condições físicas
ainda impossibilitam o acesso à internet. Estas questões devem ser fatores a serem
considerados pelos educadores no momento de organizar e preparar um plano de
trabalho que contemple tal atividade.
O estilo de educação e a forma de como os conteúdos da grade curricular dos
educandos, independente da faixa etária, eram repassados, já não são tão eficientes
quanto antes e inspiram e exigem mudanças. Isso se deve à facilidade de informação
à qual todos têm acesso. Esse recurso é outro fator que pode ser utilizado como
ferramenta de mediação da busca do conhecimento, não somente oferendo e
estimulando pesquisas sobre determinado assunto na internet, mas estimulando a
criatividade e a contribuição com os estudos e informações repassadas. Estimular os
educandos a contribuírem no desenvolvimento do conhecimento e não somente serem
meros receptores de informação.
O que se torna necessário é a capacidade do educador, independente do seu
conhecimento com ferramentas metodológicas, possibilitar o crescimento de seus
educandos e se tornar o mediador na busca no conhecimento crítico e inovador. É
incentivar que o educando abra o leque de possibilidades que a tecnologia lhe oferece
e seja capaz de usufruir destes meios para crescer no conhecimento e ampliar sua
capacidade de raciocínio e criatividade.
A tecnologia não permite a estagnação da informação, da mesma forma ela exige
de educadores constante mudança para acompanhar a evolução do mundo
tecnológico que cresce rapidamente. Ser educador, atualizar-se e contemplar as
novas tecnologias que vem surgindo para adaptá-las no modelo pedagógico de ensino
não é uma tarefa fácil. É constantemente mudar, adaptar-se e aprimorar a forma de
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estimular o conhecimento. A certeza que fica é que esse é um longo caminho a ser
percorrido e um desafio diário para cada educador.
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Resumo:

O presente texto caracteriza um relato de experiência sobre um
processo de formação continuada de professores que teve como
objetivo a oportunização e a experimentação de práticas de utilização
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) com crianças
pequenas em um cenário no qual a mesma é pautada em
pouquíssimas iniciativas individuais descentralizadas e/ou praticamente
inexistente, bem como contribuir com a colaboração para abertura de
um tempo e um espaço dentro das atividades profissionais dos
professores para que pudessem se desenvolver profissionalmente. O
referido processo contou com a participação dos sete professores da
unidade escolar pesquisada e envolveu 138 crianças. Para tal fim,
utilizou-se o material "TACCLE2: atividades com tecnologias para
crianças dos 3 aos 12 anos: propostas para professores e educadores"
como ferramenta fundamental para o estabelecimento de um elo entre
os aparatos tecnológicos disponíveis na escola e a prática dos
professores. Os resultados indicaram uma mudança de foco no
processo de ensino e aprendizagem a partir da inserção das TIC,
avançando para além do aspecto da instrução e caminhando para o
estabelecimento de um maior protagonismo das crianças em seu
aprendizado. Evidencia-se ainda, a mobilização da base de
conhecimento para o ensino dos professores, na medida em que
tiveram que atender as demandas que o novo contexto desencadeou,
com destaque para a troca entre os pares e o papel da reflexão sobre a
própria atuação.

Palavras-chave:

Formação de Professores, Tecnologias da Informação e Comunicação,
Educação Infantil.

Abstract:

The present work highlights an experience report of a process of
continuing education for teachers. We aimed to provide opportunities
and practice of Information and Communication Technologies (ICT) with
young children in a scenario in which its use is characterized as a few
decentralized individual initiatives and / or virtually non-existent, as well
as to contribute to an opening of a time and a space within the teachers'
professional activities so that they could develop professionally. The
process included the participation of the seven teachers from the school
unit researched and involved 138 children. To this end, the material
"TACCLE2: activities with technology for children from 3 to 12 years old:
proposals for teachers and educators" was used as a fundamental tool
for the establishment of a link between technological devices available
at the school and the practice of teachers. The results indicate a shift in
focus in the teaching and learning process through the integration of
ICT, advancing beyond the instructional aspect of education and
moving towards the establishment of a major role of children in their
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own learning. The mobilization of the base knowledge for teachers is
emphasized, as they had to meet the demands that the new context
triggered. The exchange between peers and the role of reflection on the
teachers’ practice are also noteworthy.

Keywords:

Teacher Development, Information and Communication Technologies,
Early Childhood Education

1. INTRODUÇÃO
Os cursos de formação inicial, a que foram e/ou são submetidos os professores,
estão circunscritos a um período delimitado de tempo e, por sua vez, carregam certas
limitações. Partindo do pressuposto que a formação de professores é compreendida
como um contínuo no qual o período destinado à formação inicial compreende apenas
um dos momentos formativos do professor, destaca-se a importância dos momentos
de formação continuada que promovam processos de desenvolvimento profissional ao
longo do exercício da função.
Especificamente sobre a formação de professores para o uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação - TIC, de acordo com Amante & Faria (2014, p. 260),
pautadas em estudos realizados por Haugland (2000) e Costa & Viseu (2007), “a
formação dos educadores/professores é naturalmente crucial em todo e qualquer
processo que vise à adequada integração das tecnologias em contexto educativo”.
Nesse sentido, destaca-se a importância da formação inicial e continuada dos
referidos profissionais. Para muitos professores, a questão da utilização das TIC junto
às crianças não foi abarcada no momento destinado à formação inicial dos mesmos,
ficando a critério individual a busca por tais conhecimentos.
Nesta linha, destaca-se a existência de um modelo de formação de professores
elaborado por pesquisadores portugueses, denominado Modelo f@r: Formação-AçãoReflexão (Costa & Viseu, 2007), composto por cinco etapas, sendo essas: visão,
plano, prática, interação e reflexão. De acordo com Costa (2012, p. 97), o referido
modelo tem como um de seus principais objetivos:
“Desenvolver uma atitude colaborativa entre professores e formadores, por meio
da comunicação e da partilha de recursos e exemplos práticos, assim como da
reflexão conjunta sobre o uso das tecnologias no processo de ensinoaprendizagem.”

Caracterizando desta forma uma tentativa de proporcionar um momento de
desenvolvimento profissional de professores, para além das ações tradicionais de
formação.
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Mediante tais considerações, vislumbrou-se uma maneira de contribuir com a
abertura de um tempo e um espaço dentro das atividades profissionais de um grupo
de professores, com o intuito de introduzir e acompanhar a utilização das TIC em sua
prática pedagógica, por meio da participação em um processo de formação
continuada.
O contato com o Modelo f@r foi importante para pensar uma proposta de
formação continuada de professores para o uso das TIC, que levasse em
consideração a realização de um trabalho refletido, analisado e no qual a interação
com

os

pares

exercesse

papel

de

importância

sobre

a

constituição

da

profissionalidade docente no que concerne à aprendizagem do uso das TIC junto às
crianças. Desta forma, destaca-se que não houve replicação direta do modelo de
formação supracitado, mas o mesmo foi utilizado como parâmetro para elaboração da
proposta implementada no contexto em questão.
A proposta de formação continuada levou em consideração os seguintes
aspectos: levantamento das concepções prévias dos professores sobre os motivos,
finalidades e formas de se utilizar a tecnologia junto às crianças; estudo de um
material criado com intuito de apoiar professores e educadores que desejavam iniciar
a utilização de estratégias de e-learning junto ao currículo, denominado: “TACCLE2Atividades com tecnologias para crianças dos 3 aos 12 anos: propostas para
professores e educadores” (Hughes & Daniels, 2014), o qual sofreu algumas
adaptações para o contexto em questão, levando-se em conta a disponibilidade dos
aparatos tecnológicos existentes e o domínio das competências tecnológicas dos
professores envolvidos; decisão das atividades que seriam realizadas junto às
crianças; aplicação prática das atividades e reflexão sobre o processo vivenciado.
Vale destacar que não caracterizava objetivo da proposta de formação, o “ensino”
da utilização de diferentes tipos de aparatos tecnológicos e seus respectivos softwares
aos professores, mas a oportunidade de experimentação de um modo de realizar a
integração das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, de maneira
significativa às ações desenvolvidas em sala de aula, fato permeado pelo material
anteriormente mencionado.
O texto que se segue versa sobre a experiência realizada e encontra-se
estruturado da seguinte forma: a seção 2 descreve o objetivo do estudo; a seção 3
refere-se aos procedimentos metodológicos, ou seja, explicita a forma como o trabalho
foi realizado, bem como traz uma breve caracterização do contexto; na seção 4 são
apresentados alguns dos resultados obtidos por ocasião da experiência vivenciada, e
a seção 5 conclui o texto por meio da apresentação das considerações finais.
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2. OBJETIVO DO ESTUDO
Promover um processo de formação continuada de professores, com intuito de
favorecer a experimentação de práticas de utilização das TIC com crianças pequenas,
num cenário no qual a mesma é pautada em pouquíssimas iniciativas individuais
descentralizadas e/ou praticamente inexistente e, desta forma, abrir um tempo e um
espaço dentro das atividades profissionais dos mesmos para que possam se
desenvolver profissionalmente.
3. METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado em uma unidade escolar de educação infantil, de
uma rede municipal de ensino, localizada no interior do estado de São Paulo/Brasil.
De acordo com dados do Portal QEdu.org, o quantitativo da oferta de vagas de
educação infantil no referido município, tendo como base o ano letivo de 2014
(indicador de matrícula mais recente disponibilizado pelo Censo Escolar do Ministério
da Educação), estava distribuído da seguinte maneira: 4.114 crianças em idade de
creche e 4.190 em idade de pré-escola.
Especificamente sobre o Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI, onde foi
realizado o trabalho de formação junto ao grupo de professores, o quantitativo de
matrículas das crianças no ano de 2015 (período no qual foi realizada a intervenção na
escola) era de 57 crianças em idade de creche e 81 em idade de pré-escola,
totalizando 138 crianças matriculadas, sendo 74 meninos e 64 meninas, e contando
com sete professores para realização do referido atendimento.
Os participantes deste estudo foram sete professores que atuavam na referida
unidade escolar. O critério de inclusão estabelecido foi a manifestação de interesse
dos mesmos em participar de um processo de formação continuada para o uso das
TIC.
No que tange especificamente ao processo de formação continuada, destaca-se
que o mesmo foi iniciado com um levantamento das concepções prévias dos
professores a respeito dos motivos, finalidades e formas de se utilizar a tecnologia
junto às crianças.
O estudo de um material criado para servir de apoio a professores e educadores
que tenham interesse em começar a utilizar estratégias de e-learning junto ao
currículo, denominado: “TACCLE2- Atividades com tecnologias para crianças dos 3
aos 12 anos: propostas para professores e educadores”, caracterizou a continuidade
do trabalho. Tal material foi explorado, analisado e adequado para o contexto dos
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professores em questão, tendo em vista que muitas das atividades previstas, no
referido material, não caracterizavam conhecimento prévio do grupo de professores,
principalmente aquelas que exigiam conhecimento de natureza tecnológica, ou seja,
utilização de diferentes tipos de softwares, tais como: Pinterest (criação de cartazes
digitais) e/ou WikiJornal (transformação de relatos em jornais), por exemplo.
Para realização da exploração e validação do material adotado, foram observados
os seguintes critérios: conhecimento tecnológico necessário para implementação da
atividade; aparatos tecnológicos disponíveis e/ou inexistentes na escola necessários
para realização da atividade; adequação da faixa etária para qual foi proposta a
atividade original; relação da temática explorada com as áreas de conhecimento que
estavam sendo trabalhadas pelos professores; e possíveis adaptações da atividade
original para utilização das TIC por parte das crianças brasileiras.
Ou seja, o material utilizado foi adotado como documento norteador das futuras
práticas pedagógicas dos professores, contudo, destaca-se que adaptações foram
realizadas na versão original do texto. Atividades sugeridas no manual foram mantidas
em sua versão original, algumas não utilizadas, e outras foram criadas e
acrescentadas; tais desdobramentos caracterizaram uma versão de texto escrita pelos
professores, contendo passos que deveriam realizar para implementação da atividade
em sua versão final (após adaptações e ajustes), contemplando inclusive orientações
sobre como fazer determinadas atividades, por exemplo: um jogo da memória digital.
Os encontros ocorriam dentro do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo dos
professores, com duração de duas horas semanais, de acordo com concessão
realizada pelo diretor da unidade escolar, e teve duração de três meses (abril-junho de
2015). Vale ressaltar que a disponibilização deste horário foi essencial para que os
professores pudessem se envolver com seu processo de desenvolvimento profissional
em horário de trabalho, aspecto que favoreceu a participação efetiva dos sete
profissionais que atuavam na escola.
Concluídos os encontros destinados ao estudo do “TACCLE2- Atividades com
tecnologias para crianças dos 3 aos 12 anos: propostas para professores e
educadores” e realizadas as adaptações das atividades escolhidas pelos professores,
por caracterizarem aquelas que poderiam estabelecer relações com as áreas do
conhecimento que estavam trabalhando em sala de aula naquele momento e que
consideravam adequadas para a faixa etária com que trabalhavam, iniciou-se o
período de aplicação propriamente dito.
Foi pedido aos professores que realizassem registros sobre as atividades
desenvolvidas a partir de então, contendo suas impressões, dificuldades, estratégias
de superação, facilidades, entre outras questões que julgassem pertinentes,
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caracterizando um processo de acompanhamento e avaliação. Tais registros
acabaram por construir um canal de comunicação entre professores e bolsista
formadora, que tinha como uma de suas atividades a realização de feedback aos
professores; individualmente, por meio da ferramenta diário e, ao coletivo de
professores, por meio de grupo criado no Facebook®. O referido grupo tinha o intuito
de socializar as experiências vivenciadas pelas diferentes turmas, professores,
bolsista formadora e supervisor do projeto. Foram registradas fotos, vídeos, relatos,
questionamentos, indicações de leituras, entre outros.
Ainda durante o período de aplicação prática das atividades pelos professores
junto às crianças, a observação participante, por parte da referida bolsista,
caracterizou-se numa atividade incessante no processo. Diariamente, pelo período de
três meses (agosto-outubro de 2015), foi possível acompanhar a realização das
atividades e registrá-las por meio de gravação de vídeos, fotos e anotações em diário
de campo. Todavia, em muitos dos episódios, a bolsista teve que encerrar a atividade
de gravação para atender aos pedidos de auxílio por parte das crianças e dos
professores, envolvendo-se diretamente nas atividades desenvolvidas.
Ao término do período de aplicação das atividades, realizou-se um encontro
presencial de avaliação coletivo, no qual reflexões importantes sobre o processo
vivenciado foram levantadas, tais como: impacto da formação continuada no processo
de desenvolvimento profissional dos professores por meio da oportunidade de reflexão
sobre a própria atuação; aprendizado de novos conhecimentos de diferentes
naturezas, acadêmicos e/ou tecnológicos (ampliação da base de conhecimento para o
ensino), entre outros aspectos; possibilidade de experimentar uma forma de realizar a
integração de diferentes aparatos tecnológicos em suas práticas sem desconsiderá-las
e/ou substituí-las, até então, desconhecidos para os profissionais do contexto em
questão; entre outros.
Os dados obtidos foram agrupados por temas, a partir da realização de uma
leitura minuciosa dos registros escritos em diário reflexivo pelos professores e pela
bolsista, momento em que se iniciou a busca por elementos comuns e divergentes que
possibilitassem o estabelecimento de relações e a promoção de compreensões acerca
do objeto do estudo.
4. RESULTADOS
A seguir são apresentados alguns resultados do trabalho realizado, que por sua
vez, englobam as contribuições para os dois envolvidos no processo: professores e
crianças.
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4.1 As TIC e a integração com a prática pedagógica dos professores
No que se refere aos documentos oficiais brasileiros norteadores das práticas de
educação infantil, ressaltando a questão das TIC e sua articulação com as práticas
pedagógicas, destaca-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil,
no qual a referida articulação é descrita no eixo do currículo por meio da realização de
experiências que “possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores,
máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos” (Brasil, 2010, p.
27).
Outro documento oficial que trata do tema do uso das tecnologias é o manual
“Brinquedos e brincadeiras de creches”, cuja indicação está registrada como: “[...] Na
creche, a tecnologia está presente em forma de brinquedos, como fogão, geladeira, ou
meios de comunicação como o caraoquê e o celular, que servem para as brincadeiras
de imitação (Brasil, 2012, p. 53)”.
Todavia, para além das orientações contidas nos referidos documentos oficiais, e
no contexto no qual foi realizado o trabalho, o poder público municipal não dispunha
de nenhum outro tipo de informação que norteasse a utilização das TIC e sua
articulação com o currículo da educação infantil. Tampouco foi possível verificar a
existência de processos formativos destinados para tal fim, junto aos professores da
unidade escolar até o presente momento.
O cenário identificado foi: 15 netbooks, esporadicamente utilizados por dois dos
professores da unidade escolar (exclusivamente para jogos previamente instalados);
uma câmera digital (utilizada unicamente pelos adultos); uma lousa digital e um
notebook (armazenados desde o ano de 2012, quando foram entregues pela
Secretaria Municipal de Educação do município).

Havia de um lado, portanto, os

aparatos tecnológicos disponíveis na escola, e de outro, as práticas já realizadas pelos
professores em suas salas de aula. Todavia, faltava um elemento que fosse capaz de
integrar os dois universos.
Diante do exposto, o material do TACCLE2 adotado foi empregado como uma
possibilidade de realizar este elo, como uma primeira tentativa de utilização das TIC
pelos professores do contexto em questão. Ao escolherem a atividade que utilizariam
em suas turmas, foi possível identificar o estabelecimento de relações por parte dos
professores entre a proposta original da atividade do TACCLE2 e as atividades que
estavam sendo desenvolvidas em sala de aula. Por exemplo, para a atividade 23“Como te sentes?” a articulação foi voltada para o trabalho de leitura e apreciação de
obras de arte; o eixo de ciências foi bastante explorado por meio da implementação da
atividade de número 20- “Feras Rastejantes”, bem como o trabalho com gêneros
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textuais, expressão corporal, entre outras áreas; a expressão oral foi amplamente
trabalhada por conta da atividade número 22- “Repórter do dia”, entre outros.
Neste movimento, o currículo desenvolvido em sala de aula adquiriu uma nova
abordagem, quando a forma de trabalhar o conteúdo foi ampliada a partir da inserção
e utilização dos aparatos tecnológicos na prática pedagógica dos professores, tendo
as atividades propostas no material do TACCLE2 como disparadoras desta
articulação.
Merece destaque o fato de que o conteúdo passa a não ser mais exclusividade do
professor, determinando o quê e em que medida seria explicitado; voltando o foco
para um maior protagonismo das crianças, que ao identificarem informações obtidas
na internet, por exemplo, questionam e trazem à discussão questões que, por vezes,
não fariam parte do rol elencado pelo professor. Desta forma, não é o simples fato da
tecnologia ser encarada como diferencial, mas as mudanças no processo de ensino e
aprendizagem que foram desencadeadas a partir de sua inserção no contexto.
Atividades como: pesquisa individual e/ou coletiva na internet sobre assuntos
relacionados aos temas trabalhados em sala de aula; jogos digitais; criação de vídeos
utilizando a câmera digital, com posterior apreciação da turma; registro das atividades
desenvolvidas por meio de fotos; realização e registro de entrevistas com funcionários
da escola, colegas de turma, de outras salas, e mesmo com prestadores de serviço à
comunidade; visita a museus virtuais; envio de mensagens via meio eletrônico;
desenhos e escrita de pequenos textos via softwares disponíveis nos equipamentos,
ilustram algumas das possíveis utilizações das tecnologias antes não experimentadas
no contexto em questão.
Ressalta-se que os aparatos tecnológicos no decorrer do desenvolvimento das
atividades tornaram-se o “meio” para atingir um objetivo maior, no caso, a
aprendizagem dos alunos sobre um determinado tipo de conhecimento específico. Tal
perspectiva é apontada nos estudos de Amante & Faria (2014, p. 259) quando
colocam que:
“Utilizar a tecnologia na escola e no Jardim de infância não constitui um objetivo
em si mesmo. Aprender a usar as tecnologias é algo secundário. Aprender a
comunicar, a desenhar, a pintar, a respeitar regras, a partilhar, são naturalmente
objetivos primordiais na educação infantil a que se juntam outros, como por
exemplo, aprender a ler e escrever na educação fundamental. Mas usar as
tecnologias digitais significa usar ferramentas extremamente poderosas para
atingir esses objetivos fundamentais. Não se trata pois de ensinar as crianças a
usar a tecnologia, mas antes de pô-la ao serviço de seu desenvolvimento
educacional. Portanto, as atividades desenvolvidas com a tecnologia devem ser
perspectivadas como novas oportunidades educativas, mas integradas num todo
que lhes atribuirá e reforçará o seu sentido.”
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Brito (2010, p.4-5) contribui com um registro extremamente interessante que
coaduna com a experiência vivenciada durante o desenvolvimento das atividades com
uso das tecnologias pelas crianças brasileiras do contexto investigado, quando coloca
que:
“Assim, desde pesquisar informação sobre baleias e seus habitats, a “visitar” o
país distante de onde veio o novo colega, a consultar uma enciclopédia
interactiva para saber o que são foguetes, ou simplesmente ver os trabalhos
realizados por colegas de uma outra escola ou jardim-de-infância, as TIC
possibilitam dar resposta, de forma rápida, à grande curiosidade das crianças,
permitindo abrir a porta da sala de actividades a todo um leque de
conhecimentos que, integrado no conjunto do trabalho desenvolvido, pode
contribuir para uma visão mais ampla e para uma melhor compreensão do
mundo.”

Nesse contexto, algumas das atividades de sala de aula previstas pelos
professores, a serem trabalhadas com as crianças, foram reestruturadas a partir do
contato com outra forma de se desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, e
os resultados obtidos a partir desta primeira experimentação descortinaram a
existência de um novo universo, no qual a articulação entre tecnologia e prática pode
oferecer prazerosas experiências de aprendizagem.
4.2 Aprendizagem e utilização de diferentes aparatos tecnológicos pelas
crianças
Por ocasião do desenvolvimento das atividades que envolviam o uso das TIC
junto das crianças, foi possível identificar que as mesmas tiveram oportunidade de
conhecer e aprender a manusear os diferentes aparatos tecnológicos disponíveis na
escola que até então, se encontravam subutilizados, tais como: lousa digital, notebook,
netbooks e câmera digital.
É interessante destacar que, para algumas das crianças, esta experiência
caracterizou o primeiro contato das mesmas com o mundo digital. Algumas delas
relataram não possuir nenhum tipo de aparato tecnológico em suas casas. Todavia,
vale ressaltar que tal constatação não constituiu impeditivo para participação nas
atividades propostas e não foi necessário o ensino direto sobre a utilização dos
diferentes equipamentos, visto que as crianças não apresentaram dificuldade em
utilizá-los. Sozinhas experimentavam e, com a ajuda dos colegas, tiravam dúvidas e
disseminavam descobertas.
Em experiência de pesquisa relatada por Santos & Braga (2012, p. 39), destacase que:
“A intuição que a criança investe na abordagem do computador é produto da
associação de fatores cognitivos, afetivos e de contextualização social que
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surgem sem barreiras ou filtros, tais como o medo de errar, a contenção da
curiosidade, a inibição da criatividade e a circunscrição do pensamento a uma
lógica racional, linear e, sobretudo, segura.”

O papel da observação também, merece destaque nesse processo, como pôde
ser notado na utilização da lousa digital, por exemplo. Após observação do uso pela
professora, as crianças que posteriormente experimentaram o equipamento seguiam
alguns dos passos utilizados e arriscavam tantos outros.
No documento “O uso da tecnologia e da linguagem midiática na Educação
Infantil”, o referido aspecto é destacado:
“Atentas, curiosas e com um olhar sempre investigativo, os bebês e as crianças,
mesmo as bem pequenas, vão se apropriando das possibilidades de interação
com esse universo e das diferentes formas pelas quais os adultos estabelecem
relações comunicativas e expressivas com esses recursos midiáticos,
tecnológicos e digitais” (São Paulo, 2015, p. 7).

Ressalta-se que a aprendizagem e o uso dos aparatos tecnológicos pelas
crianças acabaram por realizar uma mudança na perspectiva das relações
estabelecidas com seus professores, ultrapassando o aspecto da instrução e
avançando para o do protagonismo e da descoberta.

4.3 Desenvolvimento profissional dos professores
O registro escrito das atividades, vivenciadas durante o período de utilização das
TIC na prática pedagógica dos professores, caracterizou uma das atividades do
processo formativo dos mesmos, conforme mencionado anteriormente. O ato de
escrever não foi considerado tarefa fácil por parte do grupo de professores, conforme
pontuaram em seus diários reflexivos. Todavia, apesar da dificuldade explicitada no
exercício da atividade de reflexão e registro da própria atuação, não podemos deixar
de reconhecer que:
“os professores serão melhores profissionais tanto quanto mais conscientes
forem de suas práticas, quanto mais refletirem sobre suas intervenções [...]. 'A
reflexão sobre a própria prática, a introdução de proposições reflexivas na ação
de ensinar faz com que saiamos de um terreno de certezas dadas para outros e
de rotinas procedimentais, etc. para um terreno de tomada de decisões, de
debate, de insegurança, de criação...' ” (Zabalza, 2004, p. 23).

Uma reflexão que emergiu do processo de escrita sobre a própria atuação e que
merece destaque no contexto de desenvolvimento profissional dos professores referese ao fato de que por meio do uso da tecnologia, mais especificamente em uma
atividade de pesquisa na internet, por parte das crianças, utilizando os netbooks, a
base de conhecimento para o ensino do professor foi colocada em movimento. Ao ser
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questionada se a estrela-do-mar rastejava, a professora relata que teve que buscar
novas informações para responder às interrogações das crianças, uma vez que não
sabia a resposta correta. Ou seja, o uso da tecnologia em sala de aula acabou por
desencadear um processo de busca por novos conhecimentos, para o atendimento de
dúvidas colocadas pelas crianças, durante a realização da atividade.
Sabe-se que para ensinar, o professor necessita de uma base de conhecimento
inicial mínima, que é ampliada ao longo de seu exercício profissional, e que situações
desestabilizadoras exercem papel influente neste processo. De acordo com Mizukami,
pautada nos estudos de Shulman (1987),
“A base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de compreensões,
conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para que o
professor possa propiciar processos de ensinar e aprender, em diferentes áreas
do conhecimento, níveis, contextos e modalidades de ensino. Essa base envolve
conhecimentos de diferentes naturezas, todos necessários e indispensáveis para
a atuação profissional. É mais limitada em cursos de formação inicial, e se torna
mais aprofundada, diversificada e flexível a partir da experiência profissional
refletida e objetivada” (Mizukami, 2004, p. 38).

Ainda para Mizukami (2004), a referida base de conhecimento é composta por três
categorias, sendo estas: conhecimento de conteúdo específico, compreendida
como o conhecimento específico sobre a matéria que o professor ensina;
conhecimento pedagógico geral, que abarca conhecimentos que transcendem o
conhecimento da área específica e envolve conhecimentos sobre formas de ensinar,
e, por fim, o conhecimento pedagógico do conteúdo, constituído pelo protagonismo
do professor, pela troca de experiência entre os pares, pela avaliação, análise e
reflexão sobre a própria experiência; é aquele que se constrói durante o exercício
profissional, “trata-se de um novo tipo de conhecimento, que é construído
constantemente pelo professor ao ensinar a matéria e que é enriquecido e melhorado
quando se amalgamam os outros tipos de conhecimentos explicitados na base”
(Mizukami, 2004, p. 39).
O processo pelo qual os conhecimentos da docência são aprendidos ao longo dos
processos formativos e exercício profissional é denominado de processo de raciocínio
pedagógico (Mizukami 2004, apud Shulman 1987), capaz de desencadear o
movimento de ampliação e sofisticação da base de conhecimento por meio da análise,
reflexão e reconfiguração de experiências de ensino.
A experiência em questão mostrou que não foi a simples inserção de aparatos
tecnológicos na prática pedagógica dos professores que contribuiu para o
desenvolvimento profissional dos mesmos, mas sim a forma como tais aparatos foram
utilizados, possibilitando diferentes experimentações, formas de ensinar e, em
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algumas delas, desencadeando processos de análise, reflexão e reconfiguração da
própria experiência de ensino. Possivelmente, a base de conhecimento dos
professores deve ter sofrido alterações, na medida em que elementos do processo de
raciocínio pedagógico foram mobilizados como forma de responder às diferentes
demandas colocadas pelas situações vivenciadas.
O aprendizado sobre conhecimentos de natureza tecnológica certamente não
passou despercebido, ocorreu por consequência de sua utilização para o
desenvolvimento das atividades de cunho pedagógico.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto foram apresentados alguns dos resultados de um processo de
formação continuada de professores para o uso das TIC com crianças pequenas, em
um cenário no qual a mesma é pautada em pouquíssimas iniciativas individuais
descentralizadas e/ou praticamente inexistente.
Destacou-se o papel de um material criado para estimular o uso das TIC nas
práticas pedagógicas de professores como fundamental para o estabelecimento de um
elo entre os aparatos tecnológicos disponíveis no contexto e a atuação dos
professores propriamente dita.
Dessa articulação, foi possível observar uma mudança de foco no processo de
ensino e aprendizagem a partir da inserção das TIC, avançando para além do aspecto
da instrução e caminhando para o estabelecimento de um maior protagonismo das
crianças em seu aprendizado.
Consequentemente, a mobilização da base de conhecimento do professor para
atender

as

demandas

que

o

novo

contexto

desencadeou

não

pode

ser

desconsiderada. Nesse processo, destacou-se a reflexão sobre a própria atuação
(análise e reconfiguração de situações de ensino) e a troca com os pares, como
elementos fundamentais.
Ressalta-se que os resultados aqui apresentados não limitam as possibilidades de
articulação das TIC com o currículo desenvolvido na educação infantil, tampouco
encerram o rol de formas de utilização das mesmas. Todavia, evidenciam o potencial
que as TIC quando articuladas às práticas pedagógicas dos professores proporcionam
ao processo de ensino e aprendizagem, bem como ao processo de desenvolvimento
profissional dos mesmos.
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Resumo:

Este artigo relata uma estratégia pedagógica baseada na teoria de
multiletramentos utilizada com os alunos da educação infantil.
Pretende-se dar sugestões para a elaboração e aprimoramento de
atividades docentes considerando a integração das tecnologias no
cotidiano da criança de educação infantil. Este artigo teve como aporte
teórico as teorias educacionais sobre integração de tecnologias ao
cotidiano escolar, formação de professores para o uso das tecnologias
e multiletramentos. Neste contexto os professores da educação infantil
poderão utilizar tais reflexões para elaborar atividades envolvendo o
uso das tecnologias em suas aulas.

Palavras-chave:

Educação e tecnologias; Formação continuada de professores em
tecnologia; Incorporação de mídias; Multiletramentos.

Abstract:

This article describes a pedagogical strategy for pre-school students
based on the theory of multiliteracy. It intends to offer suggestions for
the initial elaboration and constant improvement of teaching activities
that seek to integrate technology in the day-by-day life of pre-school
children. The article made use of educational theories that investigate
how children can become multilterate and what role teachers can have
in this process. Teachers of pre-school children will be able to apply the
reflections presented in this article to elaborate and improve activities
that make effective use of technology in the classroom.

Keywords:

Education and Technology; In-service Training for Teachers in the Area
of Technology; Incorporation of Media into the Curriculum; Multiliteracy.

1. INTRODUÇÃO
Com o surgimento e aprimoramento das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) e, nas últimas décadas, do hipertexto e de uma metalinguagem,
pela primeira vez na história, integram-se no mesmo sistema as modalidades escrita,
oral e audiovisual de comunicação humana, a chamada, conforme Castells (2011),
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Infovia. As TIC são hoje responsáveis por uma grande transformação histórica e
social, tanto no que diz respeito às formas de comunicação, como à formação da
cultura “[...] a cultura é mediada e determinada pela comunicação, as próprias culturas,
isto é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente produzidos são
transformados de maneira fundamental pelo novo sistema tecnológico e o serão ainda
mais com o passar do tempo”. (Castells, 2011, p. 414)
Entende-se, portanto, que o professor contemporâneo, que atua nesta sociedade
em transformação cultural e histórica, através das tecnologias, precisará fazer uso dos
mais diversos recursos tecnológicos como meio de favorecimento do ensinoaprendizagem.
O primeiro esclarecimento que cabe ser feito refere-se ao fato de que não é o uso
da tecnologia que irá modificar o processo de ensino-aprendizagem, visto que a
tecnologia pode facilitar, otimizar, proporcionar outras relações, mas não direcionar o
trabalho. As tecnologias sozinhas não mudam a escola, mas trazem mil possibilidades
de apoio ao professor e de interação com e entre os alunos (Moran; Masetto; Behrens,
2008). A qualidade do ensino sempre estará nas mãos dos protagonistas: professores,
alunos e equipes, incluindo ferramentas que podem ser potencializadas para a
configuração de um novo cenário.
Cabe ressaltar que o professor não precisará aprofundar-se nos conhecimentos
técnicos específicos de cada equipamento tecnológico, mas precisará, minimamente,
conhecê-los e, principalmente, relacioná-los pedagogicamente com sua disciplina, de
forma a integrá-los ao cotidiano de sua prática. A ideia não é fazer um uso técnico das
ferramentas multimídias, mas trazer instrumentos que possibilitem uma relação
pedagógica dialógica e reflexiva.
Sendo assim, este artigo tem como objetivo relatar uma estratégia pedagógica
baseada na teoria de multiletramentos (New London Group, 1996), utilizada com os
alunos da educação infantil, pretendendo dar sugestões para a elaboração e
aprimoramento de atividades docentes considerando a integração das tecnologias no
cotidiano da criança de educação infantil. A pergunta que permeou o trabalho foi a
seguinte: Como fazer uso da Tecnologia para que ela seja mais proveitosa e contribua
para a aprendizagem das crianças favorecendo o desenvolvimento delas? Como
aporte teórico buscou-se as teorias educacionais sobre integração de tecnologias ao
cotidiano escolar, formação de professores para o uso das tecnologias e da teoria de
multiletramentos. Este artigo busca apresentar a inserção das TIC no cotidiano da
educação infantil, através das teorias citadas acima, como uma proposta de
complementação da prática docente, tendo em vista a relevância das TIC e da
educação como parte integrante da formação da cultura na sociedade atual.
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2. AS INQUIETAÇÕES QUE LEVARAM AO OBJETO DESTE TRABALHO
O início das atividades pedagógicas de todo professor é o planejamento, pois
através dele, o professor prevê suas ações durante o ano letivo, os bimestres e, de
modo mais minucioso, suas aulas diárias, visto que, por meio do planejamento, o
trabalho pedagógico ganha corpo e, além de indicar as ações futuras, permite ainda
avaliá-las e replanejá-las.
De acordo com Moran (2004, p. 246), educar com qualidade implica ter acesso e
competência para organizar e gerenciar as atividades didáticas em pelo menos, quatro
espaços: na sala de aula; no laboratório de informática conectado; na utilização de
Ambientes Virtuais de Aprendizagem; na inserção dos estudantes em ambientes
experimentais e profissionais (prática/teoria/prática).
Existem alguns problemas que dificultam a mudança da prática do professor, o
maior deles é o sentimento de conforto e segurança da boa e velha prática pedagógica
testada e conhecida pelo professor, para Moran (2004, p. 246) “[...] é preferível a velha
aula com verniz de modernidade, a arriscar ter muito trabalho e correr o risco de
fracassar ou ser criticado”.
Para que esse planejamento envolvendo as TIC e seus diversos recursos seja
efetivado, é necessário analisar alguns itens: a formação do professor para o uso das
TIC, a cultura da instituição favorável ao uso das tecnologias, bem como de
experiências virtuais, concepção do professor a respeito do uso de tais recursos e a
relação do professor com as tecnologias digitais. A análise de todo este conjunto
refletirá a prática pedagógica do professor e quanto este insere ou não recursos
tecnológicos em sua metodologia de trabalho.
A teoria de multiletramentos surge para ser aplicada, experimentada e validada
em sala de aula pelos professores, como forma de auxiliar no planejamento de
atividades e estratégias diferenciadas e ainda, de qualificar as práticas docentes na
escola.
Essa teoria surgiu em 1996, quando o New London Group, um grupo de
linguistas, se reuniu para discutir sobre o tipo de solução que a escola deveria criar
para atender a uma nova demanda existente na sociedade frente ao letramento.
Discutiu questões como:
“ [...] as áreas principais de preocupação comum ou complementar incluíam a
tensão pedagógica entre a imersão e os modelos explícitos de ensino; o desafio
da diversidade cultural e linguística; os novos e proeminentes modos das
tecnologias da informação; e as mudanças no uso dos textos nos ambientes de
trabalho reestruturados.” (NGL, 1996, p. 62)
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As tecnologias nos meios digitais ao serem disseminadas fizeram com que as
pessoas deixassem de privilegiar a comunicação por meio da linguagem textual, para
utilizar também, outras linguagens, tais como: as imagens, os sons, e a combinação
destas, gerando outras formas de comunicação.
Antes do surgimento da teoria de multiletramentos, houve a teoria dos
letramentos. Os linguistas perceberam que a sociedade foi se tornando mais complexa
e por consequência o nível de comunicação foi se tornando também, mais complexo.
Por isso a escola precisou passar a se preocupar não só com a alfabetização, mas
também, com o letramento; não só com a decodificação dos grafemas e fonemas, bem
como com o uso social da linguagem escrita, com o contexto em que essa linguagem
é produzida e utilizada, trazendo uma visão mais crítica do uso da linguagem. Bunzen
ressalta que:
“O termo letramento escolar não deveria a priori ser utilizado como algo
necessariamente negativo ou perverso, autônomo e estático por natureza, mas
como um conjunto de práticas discursivas da esfera escolar que envolvem os
usos da escrita em contínua inter-relação com outras linguagens.” (Bunzen,
2010, p. 100)

Letramento, portanto, tem a preocupação de formar o aluno para que ele possa se
expressar e ler o mundo por meio de uma linguagem mais sofisticada.
Multiletramentos segue o mesmo princípio, mas considerando ampliar esse
conceito para incluir diversas outras linguagens, como: as imagens estáticas
(desenhos, figuras) e também, imagens dinâmicas, como animações e filmes,
interagindo com o próprio texto escrito. Nesse sentido, o conceito de multimodalidade
de Kress, vem ao encontro do conceito de multiletramentos:
“ [...] o uso de vários modos semióticos no design de um produto semiótico ou
evento, juntamente com a maneira particular em que estes modos são
combinados - eles podem, por exemplo, reforçar-se mutuamente (dizer a mesma
coisa de formas diferentes), desempenhar papéis complementares.” (Kress,
2001, p. 20)

Este é o mundo em que as crianças vivem hoje: não basta o desenvolvimento de
competências de letramento que envolve apenas a linguagem verbal escrita, as
crianças precisam aprender a se comunicar em diversas linguagens.
A partir dessas breves considerações, percebemos a necessidade de elaborar
uma proposta pedagógica que buscasse na tecnologia o amparo para incrementar a
formação de professores, desta faixa etária, no sentido de instrumentalizar e garantir
que as tecnologias permeiem todo o processo pedagógico.
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3. A FORMAÇÃO DOCENTE PARA A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA NO ENSINOAPRENDIZAGEM
Sabemos que o conhecimento não é algo estanque, mas ele nunca foi atualizado
e revisitado com tamanha rapidez. Atualmente, a informação chega rapidamente e em
grande quantidade, a qualquer ponto do mundo. A questão que se formula é como
esta velocidade de informações tem entrado nas Instituições Educacionais?
Autores como Alonso (2008), Zuin (2010), Nóvoa (2009) e Castells (2011)
apontam que, os efeitos da globalização, da nova ordem econômica mundial e da
evolução tecnológica, os quais são responsáveis pela quantidade e rapidez com que
as informações se processam, acabam por provocar nos professores sentimentos de
“instabilidade”, pois as cobranças por atualização, aquisição de conhecimentos,
competências e habilidades podem gerar desânimo, ou resistência, ao processo de
formação em si, e não ao uso das tecnologias.
Os meios de comunicação e as tecnologias da informação significam para a
escola um desafio cultural, que busca aproximar e minimizar a distância entre a cultura
ensinada pelos professores, nas salas de aula, e a cultura aprendida pelos alunos, por
meio das mídias de massa. Conforme Alonso (2008, p. 748), “Há questões de fundo
que implicam pensar TIC, escolas e formação de profissionais que atuem em contexto
mutante e avizinhado por lógicas que não são as trabalhadas por instituições como a
escola”. A variedade dos meios descentraliza a forma de transmissão e circulação do
saber. O movimento de revitalização da escola inclui, inevitavelmente, a interação com
os recursos tecnológicos.
Tal interação – individual ou coletiva – é mediada pelas várias linguagens
oferecidas pelas tecnologias de comunicação e informação, facilitando o conhecimento
das demais culturas.
Segundo Sancho (2006), o trabalho com a incorporação das TIC apresenta três
tipos de efeito: alteram a estrutura do interesse, mudam o caráter dos símbolos e
modificam a natureza da comunidade.
“As pessoas que vivem em lugares influenciados pelo desenvolvimento
tecnológico não têm dificuldades para ver como a expansão e generalização das
TIC transformam numerosos aspectos da vida. Inclusive naqueles países em que
muita gente não tem acesso à água potável, luz elétrica ou telefone se fez notar
a influência do fenômeno da globalização propiciado pelas redes digitais de
comunicação”. (Sancho, 2006, p. 17)

Cabe ao professor apropriar-se de tais recursos e integrá-los à sua aula para
garantir ao menos o estabelecimento de relações, por parte do aluno, entre o que se
aprende na escola e o mundo extraescolar que o rodeia, como afirma Almeida (2007).
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Rojo (2012) ao discutir sobre os multiletramentos, a diversidade cultural e as
linguagens na escola, reflete que os professores estão abertos a utilizar mais
frequentemente as TIC em sala de aula, porém existe alguma inquietação neste
sentido. Apoiado na teoria de multiletramentos, Rojo (2012) revela que:
“Sinto uma grande adesão dos docentes aos princípios que subjazem a esse tipo
de concepção de educação. Nossos desafios não estão no embate com a
reação, mas em como implementar uma proposta assim: a) o que fazer quanto à
formação/remuneração/avaliação de professores; b) o que mudar (ou não) nos
currículos e referenciais, na organização do tempo, do espaço e da divisão
disciplinar escolar, na seriação, nas expectativas de aprendizagem ou
descritores de ‘desempenho’, nos materiais e equipamentos disponíveis nas
escolas e salas de aula. Mas esses gigantescos desafios parecem bem
pequenos se de fato tivermos a adesão dos professores e alunos a essas
ideias.” (Rojo, 2012, p.31)

O alicerce para que o professor utilize os recursos tecnológicos como instrumento
para a aprendizagem é a sua participação em projetos de formação e, principalmente,
de formação continuada. Acredita-se que, quanto maior o conhecimento e letramento
do professor em relação ao uso dos recursos tecnológicos, maior seriam o sucesso e
a eficácia de sua prática pedagógica mediada por tais recursos, caso estes fossem
incorporados em sua prática pedagógica.
Para Almeida (2007) é preciso criar situações de formação contextualizada, nas
quais os educadores possam utilizar a tecnologia em atividades que lhes permitam
interagir para resolver problemas significativos para sua vida e trabalho, para poder
recontextualizar as situações em práticas pedagógicas com os alunos.
No Brasil, a formação de professores possui respaldo legal na Lei de Diretrizes e
Bases da Educacional Nacional – LDB (Lei n.º 9394/96), em seu art.º 61, mediante
fundamentos que associam teorias e práticas, inclusive, com o uso da formação em
serviço; além do aproveitamento de formação e experiências anteriores em instituições
de ensino e outras atividades. A legislação reconhece a formação continuada do
professor como um direito. No entanto, para o exercício deste direito, tal formação
deve estar centrada na realidade da escola, porém, sem ser unicamente escolar
(BRASIL, 1996).
Nóvoa (2009) traz a reflexão para a formação de professores “construída dentro
da profissão”, ou seja, a formação acadêmica aliada à formação na prática da vida
pedagógica. Para que esta constituição formativa se efetive, o autor define algumas
disposições que, no seu entender, caracterizam o trabalho de um “bom professor”, são
elas: o conhecimento, a cultura profissional, o tato pedagógico, o trabalho em equipe e
o compromisso social.
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No essencial, advogo uma formação de professores construída dentro da
profissão, isto é, baseada numa combinação complexa de contributos científicos,
pedagógicos e técnicos, mas que tem como âncora os próprios professores, sobretudo
os professores mais experientes e reconhecidos. (Nóvoa, 2009, p. 44-45)
Verificamos, por conseguinte, que a formação do professor e a prática educativa
são elementos indissociáveis e, de acordo com Tardif (2011), é esta prática concreta
que se situa sempre em um ambiente de trabalho, que consiste em coordenar
diferentes meios para produzir resultados educativos, isto é, socializar e instruir alunos
em interação com eles, no interior de um determinado contexto, com vistas a atingir
determinados objetivos, finalidades, em suma, determinados resultados.
Sancho (2006) alerta que, geralmente, a introdução das TIC na escola não
promove maneiras alternativas de ensinar e aprender, visto que, antagonicamente,
percebe-se que costuma reforçar as estruturas preexistentes do conteúdo do currículo
e as relações de poder. Ainda segundo a autora, para que se observe que os
investimentos nas TIC se transformam em recursos educativos, os quais modificam as
concepções e práticas escolares, é necessário atentar para os seguintes axiomas
formulados por McClintock (apud Sancho, 2006):
“ […] infraestrutura tecnológica adequada, utilização de novos meios no processo
de ensino e aprendizagem, enfoque construtivista da gestão, investimento na
capacidade do aluno de adquirir sua própria educação, impossibilidade de prever
os resultados da aprendizagem, ampliação do conceito de interação docente e
questionamento do senso pedagógico comum.” (McClintock apud Sancho, 2006,
p. 27)

Assim, ao retomar o questionamento deste relato de experiência – Como fazer
uso da Tecnologia para que ela seja mais proveitosa e contribua para a aprendizagem
das crianças favorecendo o desenvolvimento delas? – pode-se apontar, com base em
Demo (2011), além dos elementos citados anteriormente, a elaboração de materiais
didáticos criados pelo próprio grupo ou pelo professor para utilização em sala de aula,
a construção de um projeto pedagógico próprio e adequado ao contexto social, o
estudo e leitura sistemáticos de temas voltados ao currículo, os quais promovam o
aprofundamento de conhecimento por parte do grupo e a análise e reflexão sobre a
prática, e que levem à desconstrução de práticas arraigadas e à reconstrução de
práticas mais atuais e inovadoras, são propostas que contribuem com eficácia e
qualidade para uma formação continuada, seja em tecnologia educacional, seja em
qualquer outra necessidade formativa.
Sendo assim, este trabalho vem ao encontro de tais orientações, visto que surgiu
da percepção e reflexão da necessidade de elaborar uma proposta pedagógica que
buscasse na tecnologia o amparo para incrementar a formação de professores, desta
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faixa etária, no sentido de instrumentalizar e garantir que as tecnologias permeiem
todo o processo pedagógico.
4. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA FORMATIVA

Em relação à utilização de TIC na escola foram propostos durante a formação de
professores, quatro eixos de competências que podem ser trabalhados com a criança
desde a Educação Infantil, de modo a garantir que a tecnologia não seja usada de
modo a reforçar práticas pedagógicas tradicionais, mas antes, que tragam inovação,
contribuindo para a aprendizagem e favorecendo o desenvolvimento das crianças.

4.1 Eixos de Competências
Os eixos propostos foram: 1. Consumo, 2. Tratamento, 3. Produção e 4.
Compartilhamento de informações digitais. Não necessariamente os quatro eixos
precisariam ser contemplados em todas as atividades, mas seria importante
considerar o desenvolvimento de competências relacionadas a todos os eixos em
atividades variadas. A seguir, uma breve descrição sobre cada um deles.
Consumo
Trata-se do desenvolvimento de competências relacionadas ao consumo de
informações produzidas e disponibilizadas por outras pessoas. Por exemplo,
consome-se informação ao ouvir músicas e histórias, ao buscar jogos, ao ler
curiosidade sobre animais, etc.
Tratamento
Diz respeito ao desenvolvimento de competências relacionadas ao tratamento de
informações. Transformar informações editando um texto, criando uma ilustração para
o texto, reescrevendo uma história dando-lhe um final diferente, retocando uma
fotografia, alterando-lhe a cor ou dando-lhe efeitos especiais, colocando moldura,
editando um filme, colocando-lhe título e legendas, inserindo uma trilha sonora, dentre
tantas outras ações, bem como classificar, organizar, categorizar informações são
formas de tratamento de informação e a criança pode trabalhar dessa forma desde a
educação infantil.
Produção
Dentre as competências relacionadas ao uso de TIC, as de produção de
informação em formato digital podem ser consideradas as mais importantes e
significativas, pois contribuem de forma relevante para o desenvolvimento da criança.
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Produzir informações é criar informações novas, de autoria das crianças. A produção
ocorre, por exemplo, ao inventar uma história e contá-la digitalmente num formato de
animação, de escrita, ou com imagens, ou oralmente, capturando seu áudio; ao
produzir slides com fotografias de um passeio que as crianças fizeram, ou com
fotografias de insetos que elas pesquisaram; ao compor uma cantiga; ao criar um jogo;
ao produzir um pequeno filme com uma mensagem para os pais ou para um amigo
que está doente, enfim, todas essas são formas de produção de informações que as
crianças podem fazer.
A criança possui grande capacidade criativa, mas para auxiliá-la no processo de
produção é necessário considerar o conceito de "Zona de Desenvolvimento Proximal"
(Vygotsky, 1998, p.112), não propondo um desafio além do limite de sua capacidade,
nem tampouco propondo um desafio aquém de sua capacidade, subestimando e
direcionando excessivamente sua produção. Ambos os exageros causariam
desestímulo à criança.
Compartilhamento
Toda a informação que é produzida tem um propósito, uma finalidade, uma função
social. Não se produz um livro se não houver um leitor. Não se produz um jogo se não
houver alguém para jogar. Quando a criança compartilha uma informação, ela faz com
que a sua produção atinja o propósito a que foi designado, atribuindo significado à sua
produção. Há inúmeras formas de compartilhar produções: a Internet, no caso de
informações em formato digital, é uma delas.
Observando os eixos, apresentados acima, durante o trabalho formativo com as
TIC junto aos professores de Educação Infantil foram apresentadas algumas
possibilidades de atividades práticas que proporcionassem o desenvolvimento de tais
competências. Para isso foram considerados alguns aplicativos apropriados para esta
faixa etária, principalmente por estimular a autoria das crianças.

4.2 Atividades Práticas
O primeiro aplicativo apresentado aos professores na formação, disponível para
tablets nas versões IOS e Android, foi o Tiny Tap®, foi um que possibilita a criação, de
forma simples e intuitiva, de jogos, livros eletrônicos, quebra-cabeças, tutoriais, livros
de projetos, e tantas outras produções.
A título de exemplo foi apresentado um trabalho proposto às crianças de
educação infantil que envolvia a construção de um jogo chamado: “Que som é esse?",
visto que a pesquisa dos sons conhecidos pelas crianças era uma das aprendizagens
previstas no currículo da Educação Infantil. No link a seguir é possível ver o jogo
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http://www.tinytap.it/games/g103q/play/que-som-e-esse-i-4ta1
Nesta atividade foram desenvolvidas competências de todos os eixos propostos:
Consumo (pesquisa de figuras), Tratamento (mixagem de imagens para criação das
telas do jogo), Produção (criação do jogo) e Compartilhamento (publicação do jogo no
próprio aplicativo, sendo posteriormente divulgado para os pais e outros alunos, além
de outros usuários do aplicativo no mundo).
O segundo aplicativo apresentado aos professores, também disponível para IOS e
Android, foi o Puppet Palls®, que permite a criação de histórias animadas por meio da
seleção de cenários e personagens de um banco de imagens, além de cenários e
personagens criados pelos próprios alunos. É possível, ainda, que se utilize fotos dos
próprios alunos que, nesse caso, se tornariam personagens da história. O aplicativo
também permite a gravação de sons e narrativas das histórias criadas. A exemplo do
que ocorre com o Tiny Tap®, por ser um aplicativo de autoria, ele permite que os
quatro eixos de competências propostos sejam desenvolvidos.
Por meio dessas experiências constatamos que as TIC oferecem várias
possibilidades como recurso didático. No entanto, para o professor utilizá-las, ele
precisa desenvolver algumas competências relacionadas ao uso da tecnologia, além
dos saberes necessários para o ensino do conteúdo curricular, especificado em seu
contexto educacional.
Estabelecer relações culturais entre a escola e o mundo extraescolar, promover a
formação do professor no ambiente de trabalho, voltada às necessidades do contexto
social e do currículo, nos quais está inserido, incluir a escola na contemporaneidade
acompanhando as mudanças no mundo e os avanços tecnológicos e favorecer o
tempo para a acomodação do conhecimento, são elementos necessários para uma
formação continuada de qualidade e eficaz, pois, de acordo com Demo:
“Os professores em exercício e que precisam de formação permanente, a
primeira providência é oferecer cursos mais longos, intensivos, todo semestre,
de preferência no início, nos quais, sem aula, sejam levados a pesquisar e
elaborar sistematicamente, com carga forte de leitura e estudo.” (Demo, 2011, p.
119)

Sendo assim, acreditamos que a proposta realizada cumpre sua função formativa
junto aos professores, enquanto formação continuada para uso das TIC, visto que ao
participarem de atividades práticas a serem desenvolvidas com as crianças,
desencadeou a reflexão sobre a própria prática pedagógica e consequentemente,
sobre a necessidade de uma prática diferenciada.
Para a teoria dos multiletramentos o conhecimento humano é concebido dentro de
contextos socioculturais e materiais definidos em ações específicas, atreladas a
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determinadas práticas sociais letradas. Nesse sentido, trazer esta concepção de
inserção de TIC, para a sala de aula, através dos princípios da teoria dos
multiletramentos, torna-se determinante para qualificar a prática pedagógica.

5. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS
O propósito desta pesquisa consistiu em apresentar uma proposta formativa para
inserção das TIC no cotidiano da educação infantil, baseada na teoria de
multiletramentos, como uma forma de complementação da prática docente, tendo em
vista a relevância das TIC e da educação como parte integrante da formação da
cultura na sociedade atual e com o objetivo de verificar o impacto destas ações para o
cotidiano escolar, optou-se por desenvolver uma pesquisa de campo, de cunho
qualitativo, com a aplicação de um questionário para 15 professoras de Educação
Infantil, que atuavam na escola da rede particular de ensino, na qual foi oferecida a
formação em questão.
Para a análise dos dados coletados foi utilizado o referencial metodológico da
“Análise de Conteúdo”, proposto por Franco (2008).
Após a coleta dos questionários respondidos, foi realizada uma tabulação
detalhada, que possibilitou a análise agrupando as repostas em cinco categorias: (1)
perfil; (2) formação; (3) tempo de exercício na função; (4) saberes implicados na
integração das TIC na escola; e (5) formação continuada em tecnologias e mídias.
Ao analisar o conteúdo, apresentado como respostas fornecidas pelas
professoras entrevistadas às perguntas formuladas, pode-se afirmar:

a) os professores entendem e valorizam a necessidade de integração da
tecnologia ao cotidiano da sala de aula;

b) formações continuadas na área de Tecnologia Educacional são oferecidas;
c) a maioria das professoras participam destes momentos formativos,
procuram trazer para o planejamento das aulas tais conhecimentos;

d) os cursos oferecidos são de ótima qualidade e trazem melhoria e mudança
na prática pedagógica, no entanto, apontam poucos momentos formativos e
a carga horária reduzida dos cursos, como pontos de entrave ao trabalho de
integração das TIC no seu cotidiano.
Uma análise mais aprofundada dos dados, revelaram a existência de dificuldades
de ordem atitudinal, que se manifestam como resistência ao novo, medo de inovar e
dificuldade de “convencimento”, entre outros fatores que compõem uma condição que
demonstra que o professor não foi suficientemente instigado a uma reflexão focada
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nos valores reais, de forma a integrar as TIC à sua prática pedagógica com qualidade
e ganhos em escala para o ensino e aprendizagem.
A análise final levou aos seguintes questionamentos:

a) Como integrar as TIC ao currículo inserindo a tecnologia no planejamento
das ações e perceber o aprendizado dos alunos?

b) Qual foi o entrave para que a mudança de cultura em relação ao uso das
TIC na escola fosse realizada, visto que formações regulares são
oferecidas?

c) A Equipe Gestora deveria ter abraçado a questão formativa de forma a abrir
espaço para mais momentos de formação e de acompanhamento do
trabalho do professor?
Estas são algumas indagações que foram emergindo a partir das análises
realizadas, e deixamos as mesmas registradas, porque acreditamos serem
indicadores importantes para a formulação de um projeto mais eficaz de formação
continuada para a integração das TIC no planejamento do professor.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo apresentou o relato de uma estratégia pedagógica para a
inserção das TIC no cotidiano dos alunos da educação infantil. O artigo procurou
também, refletir sobre a necessidade e importância da formação continuada para os
professores, deste segmento, incorporarem em suas práticas pedagógicas as
tecnologias disponíveis na escola, sugerindo a utilização dos princípios da teoria dos
multiletramentos para amparar uma prática pedagógica inovadora.
Para desenvolver as discussões ora apresentadas neste artigo, utilizamos o
aporte teórico das teorias educacionais sobre integração de tecnologias ao cotidiano
escolar e de formação de professores para o uso das tecnologias e teoria dos
multiletramentos.
Esta experiência possibilitou atentar para as necessidades formativas dos
professores em Tecnologias Educacionais, com vista a refletir sobre a prática
pedagógica, modificando a cultura em relação ao uso das tecnologias em sala de aula
e a ação reflexiva do professor sobre sua própria prática.
“O desafio atual ultrapassa a introdução de determinada tecnologia na escola e
caminha para a integração de diferentes tecnologias no cotidiano da sala de
aula, o que requer tanto compreender as características inerentes às tecnologias
disponíveis, quanto aprender a integrá-las entre si, de acordo com as
necessidades das práticas em desenvolvimento.” (Almeida, 2007, p.160)
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Entende-se que a formação continuada em tecnologias deve acontecer na prática
e proporcionar a mudança de atitude do professor frente ao recurso tecnológico,
fazendo-o valorizar a contribuição deste recurso para o ensino e aprendizagem, bem
como incorporando-o ao seu planejamento de maneira efetiva e não pontual.
Não houve a intenção de esgotar, neste trabalho, todas as questões que
envolvem os problemas relacionados à formação continuada do professor para o uso
da tecnologia e a construção de uma prática inovadora e criativa. A análise
apresentada procurou repensar a teoria dos multiletramentos de maneira mais prática,
propondo-se, dessa forma uma "Pedagogia dos Multiletramentos". Obviamente, no
contexto de sala de aula, com a aplicação das atividades, serão alcançados mais
dados sobre a questão. No momento, cabe aos professores procurar um maior
entendimento sobre os multiletramentos, fazendo experimentações, criando hipóteses,
adaptando, reformulando atividades e avaliando as possibilidades didáticas e
matéticas. Desse modo, a pesquisa-ação do professor pode se configurar em um
processo efetivo de formação continuada.
Foi nossa esperança ter colaborado com as discussões da área, bem como ter
aberto um espaço de reflexão para outros desdobramentos.
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Resumo:

Interagimos diariamente com diversos recursos tecnológicos em
diversos ambientes e situações, e o meio escolar não foge à esta
regra. Para tanto, a fim de utilizar estes recursos de forma a modificar
as práticas educativas, é de grande importância que os professores
tenham conhecimento crítico e reflexivo para articulação dos recursos
tecnológicos às finalidades pedagógicas de ensino de conteúdos
específicos. Nessa perspectiva, este trabalho tem por objetivo
evidenciar de que forma as tecnologias se articulam às atividades
pedagógicas desenvolvidas em disciplinas de um curso de licenciatura,
tomando por base de análise os planos de ensino de professores do
curso de pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul. A partir
da análise realizada percebe-se que as tecnologias são utilizadas,
muitas vezes, apenas como ferramenta, ao mesmo tempo em que
surgem algumas possibilidades de articulação de conhecimentos por
meio de atividades interativas que estimulam a reflexão, debate e
planejamento de práticas pedagógicas, utilizando-se desses recursos.

Palavras-chave:

Formação de professores, tecnologias digitais, TPACK.

Abstract:

We interact daily with many technological resources in diverse
environments and situations, and the school environment is no
exception to this rule. Therefore, in order to use these resources to
change the educational practices, it is of great importance that teachers
have critical and reflexive knowledge to joint technological resources to
the educational purposes of specific teaching content. In this
perspective, this work aims to show how the technologies are linked to
educational activities in subjects of a degree course, based on analysis
of the course teacher education plans of pedagogy at the Federal
University of Southern Border. from the analysis we can see that the
technologies are used, often only as a tool, while appearing some
possibilities of articulation of knowledge through interactive activities
that stimulate reflection, debate and planning pedagogical practices
using If these resources.

Keywords:

Teacher training, digital technologies, TPACK.

1. INTRODUÇÃO
Em seu dia-a-dia, estudantes, professores e profissionais utilizam constantemente
diversos recursos tecnológicos no desenvolvimento de suas atividades, com destaque
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para as tecnologias da informação e comunicação. Da mesma forma, tais recursos
estão sendo inseridos nos contextos e práticas educacionais, possibilitando novas
formas de interação, mediação, produção e compartilhamento do conhecimento.
Neste sentido, a formação dos docentes deve perpassar a apropriação de
conhecimento acerca das possibilidades e necessidades que surgem com a
incorporação das tecnologias nas práticas educacionais. Face ao desafio supracitado
emerge a problemática que está na origem das reflexões e compreensões
apresentadas no presente texto: as ações formativas no contexto da formação inicial
de professores contemplam a apropriação do conhecimento tecnológico em
articulação ao conhecimento pedagógico e de conteúdo?
Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo evidenciar as possibilidades
formativas quanto à articulação do conhecimento pedagógico, de conteúdo, e
tecnológico, presentes nos Planos de Ensino do Curso de Pedagogia da Universidade
Federal da Fronteira Sul, tendo como amostragem cinco disciplinas do referido Curso.
Para o desenvolvimento deste estudo, realizado no segundo semestre de 2015,
foi utilizada a metodologia de análise dos planos de ensino das disciplinas de
Tecnologias Digitais em Educação, Introdução à Informática, Metodologia do Ensino
de Matemática, Estatística Básica e Metodologia do Ensino de Geografia. A análise
realizada está em consonância com a perspectiva qualitativa de pesquisa, na qual
realizámos um tratamento qualitativo dos dados/indícios evidenciados a partir da
frequência de menção das palavras-chave associadas à temática do estudo, realizado
no material lido, confrontando-os com os pressupostos teóricos de estudos
desenvolvidos nessa mesma temática.
2. PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE A TEMÁTICA
Inicialmente, é importante definir aqui alguns termos importantes abordados no
decorrer do estudo. Um dos conceitos-chave do trabalho é o termo “tecnologia”. O
dicionário Houaiss traz o termo “tecnologia” como derivado do grego tékhne + lógos e
é definido como “teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, métodos, meios e
instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana [...]. Técnica ou
conjunto de técnicas de um domínio particular” (Houaiss, 2009, p. 1821). Lima Júnior
(2003) pontua que:
“Técnica tem a ver com arte, criação, intervenção humana e com transformação.
Tecnologia, em decorrência, refere-se a esse processo produtivo, criativo e
transformativo. Como já o afirmara Marx (1978), sobre o trabalho humano, o ser
humano ao criar artifícios materiais e imateriais para atuar no seu meio,
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transformando-o, transforma, também, a si mesmo, ressignificando seu contexto
e se ressignificando com ele” (p. 3).

Assim, observa-se que a tecnologia cerceia um conjunto de técnicas, processos,
ferramentas e equipamentos, nas mais diversas esferas humanas. Kenski (2007)
afirma que a tecnologia é tão antiga quanto a espécie humana, sendo que a tecnologia
representa uma forma de poder que distingue os grupos sociais. É neste contexto que
Lévy (1993) apresenta o conceito de tecnologias intelectuais, ou tecnologias da
inteligência, que são os instrumentos culturais e políticos que constituem a inteligência
dos grupos sociais em cada momento histórico. Assim, em cada momento histórico da
humanidade foram desenvolvidas técnicas e tecnologias diferenciadas, desde o
desenvolvimento da fala, da escrita e dos instrumentos de uso diário, como armas de
caça e utensílios domésticos.
Lévy (1993) considera a técnica como condição para o desenvolvimento das
sociedades, mostrando que toda forma de sobrevivência e desenvolvimento humano
envolve a técnica. Para Castells e Cardoso (2005, como citado em Monteiro, 2014, p.
491), “a tecnologia não determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é que dá
forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas
que utilizam as tecnologias”.
As tecnologias intelectuais também possuem um papel de extrema importância no
desenvolvimento da educação e ciência. São várias as possibilidades do uso das
tecnologias digitais para o compartilhamento de experiências, colaboração em
projetos, busca, produção e disseminação do conhecimento. Desta forma, estando as
tecnologias presentes no meio cultural social, a educação pode fazer uso dela para
potencializar seu alcance, facilitar seus processos e estimular o papel de autoria de
alunos e professores na produção de conhecimento. Para tanto, é necessário que os
professores tenham uma formação que estimule a constante busca pelo conhecimento
das tecnologias, bem como seu uso de forma crítica e reflexiva.
Surge então, outro conceito importante a ser definido: formação docente. Segundo
o exposto na Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada, “a formação docente inicial e continuada
para a educação básica constitui um processo dinâmico e complexo, direcionado à
melhoria permanente da qualidade social da educação e à valorização profissional [...]
” (Brasil, 2015).
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A formação docente abrange as diversas interações de ensino-aprendizagem que
o futuro professor desenvolve ao longo de sua carreira acadêmica e profissional.
Ferreira (2003) destaca que formação docente é um processo contínuo, permeado
pelas inter-relações de teorias, modelos e princípios resultantes de investigações e
experiências práticas vivenciadas pelo professor, o que contribui para seu
desenvolvimento profissional. Assim, o professor é visto como um profissional com
capacidade de pensar, refletir e articular sua prática, a partir de seus valores, crenças
e saberes construídos ao longo de toda a vida.
Por meio da disseminação e uso das tecnologias nos diversos ambientes, é
importante que as ações formativas de docentes busquem a apropriação de
conhecimentos tecnológicos. Nessa perspectiva é importante ressaltar que a formação
para uso das tecnologias deve ser crítica e reflexiva, pois de acordo com Richit (2014),
o uso das tecnologias em educação não deve ser concebido apenas como uma forma
de promover a participação do estudante, mas sim como uma potencialidade de
“apropriação do contexto histórico e culturalmente produzido pela humanidade e de
produção de novos conhecimentos” (p.25).
Entrelaçado ao processo de transformação social e cultural deflagrado pelas
tecnologias, consolida-se um movimento de pesquisas dedicado a compreender as
implicações da presença e incorporação das tecnologias nos processos educativos.
Dentre esses estudos destacam-se aqueles focalizados na formação do professor
para uso das tecnologias na prática pedagógica e as dimensões abarcadas por essa
formação. É nesse movimento que a partir de meados de 2005, intensificam-se os
estudos na área de tecnologias educacionais que se utilizam do conceito TPACK
(Technological Pedagogical Content Knowledge), que em tradução livre representa o
Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo, tendo como base teórica
Shulmann. Este conceito surge por meio dos estudos de Schulman, nos anos de 1986
e 1987, e baseia-se no pressuposto de utilização das Tecnologias da Informação e da
Comunicação como apoio às estratégias pedagógicas para ensinar o conteúdo
curricular, o que implica uma atuação docente que incorpore “conhecimentos e
atitudes como flexibilidade e fluência da tecnologia, da pedagogia, do conteúdo
curricular e do contexto envolvido, sendo que cada componente influencia diretamente
no outro” (Cibotto & Oliveira, 2013, p. 1).
Na abordagem de Shulman (1986), apresentada aqui por meio dos estudos de
Koehler e Mishra (2009), Cibotto e Oliveira (2013) e Richit (2015), são destacados três
eixos principais do conhecimento: Conhecimento de Conteúdo (CK – Content
Knowledge),

Conhecimento

Pedagógico

(PK

–

Pedagogical

Knowledge)

e

Conhecimento Tecnológico (TK - Technological Knowledge). Sendo que estes três
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eixos interagem entre si, surgem três outros tipos de conhecimento derivados da
relação destes primeiros, que é o Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (PCK –
Pedagogical Content Knowledge), Conhecimento Tecnológico de Conteúdo (TCK –
Technological Content Knowledge) e o Conhecimento Tecnológico e Pedagógico (TPK
– Technological Pedagogical Knowledge). O conceito de TPACK, consequentemente,
aborda o eixo central desta interação, onde estão envolvidos o conhecimento
pedagógico, tecnológico e de conteúdo. Esta interação é representada visualmente
utilizando-se de um diagrama de Venn, conforme demonstra a Figura 1.
Como é destacado por Cibotto e Oliveira (2013), o TPACK vai além das múltiplas
interações entre os três elementos principais do conhecimento, abordando o ensino de
conteúdo curriculares, utilizando técnicas pedagógicas, métodos ou estratégias de
ensino que utilizam as tecnologias da informação e comunicação para ensinar o
conteúdo de forma diferenciada, considerando que as tecnologias contribuem na
apropriação de conhecimentos por parte dos estudantes. O principal objetivo do
TPACK é a articulação dos três saberes com a finalidade de proporcionar um ensino
eficiente, sem ignorar a complexidade do conhecimento individual e coletivo, de forma
que o contexto de articulação destes conhecimentos também seja relevante para
obtenção de resultados (Cibotto & Oliveira, 2013).

Figura 1 – Representação do TPACK por meio do diagrama de Venn.
(retirado de Richit, 2015).

Ao destacar a importância do TPACK na constituição do conhecimento
profissional docente, volta-se a atenção para a articulação deste conceito na formação
de professores. Ao realizar uma análise da conjuntura atual, Cibotto e Oliveira (2013)
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destacam que existe um déficit na formação inicial docente com relação ao conceito
do TPACK, principalmente relacionado ao ensino-aprendizagem das tecnologias
educacionais. Tais dificuldades são percebidas nas instituições de ensino superior, na
estruturação dos cursos de licenciatura, nas práticas dos professores da graduação
que, muitas vezes, resistem à incorporação dos recursos tecnológicos, uma vez que
tiveram uma formação tradicional, e na prática pedagógica como um todo.
A formação inicial articulada ao uso das tecnologias permite aos docentes um
ambiente propício à reflexão, discussão e avaliação sobre os limites e possibilidades
do uso das tecnologias no contexto pedagógico, de forma que a sua utilização em sala
de aula permite, também, que estes professores estimulem nos estudantes o mesmo
pensamento reflexivo e crítico de utilização das tecnologias como recurso de
apropriação, produção e disseminação do conhecimento (Cibotto & Oliveira, 2013).
É neste sentido que o presente texto expõe uma análise dos planos de ensino das
cinco disciplinas de um curso de formação inicial de professores, visando evidenciar
de que forma as tecnologias se articulam às atividades pedagógicas desenvolvidas em
disciplinas de um curso de licenciatura.
3. ANÁLISE DOS PLANOS DE ENSINO
A análise dos planos de ensino do curso de Pedagogia, da Universidade Federal
da Fronteira Sul, foi definida como a fonte de dados da pesquisa em função do
contexto de estudos nesta mesma universidade, sendo o curso de Pedagogia
formador dos profissionais que promovem a base educacional do país. A fim de
delimitar este estudo, foram selecionados cinco planos de ensino, sendo usado como
critério a potencialidade de desenvolvimento dos conhecimentos tecnológicos na
disciplina. Desta forma, apresenta-se a seguir os principais dados levantados a partir
da análise destes documentos.

3.1 Expressões textuais que referenciam as tecnologias, frequência de sua
menção e categorização tecnológica
Inicialmente, buscou-se identificar quais as expressões textuais que fazem
referência às tecnologias e que são encontradas em cada um dos planos de ensino,
bem como qual sua frequência de uso nestes documentos. No processo de análise
dos dados utilizou-se a metodologia de análise de conteúdo, proposta por Bardin
(1997), de forma a categorizar as expressões relacionadas ao tema pesquisado,
dividindo-a em três eixos de representatividade da tecnologia. O Quadro 1 apresenta
uma síntese destes dados, referente aos cinco planos de ensino analisados.
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Categorias

Expressões
Frequência de uso
Informática
13
Tecnologias em educação
9
Tecnologias digitais
4
Ambientes Virtuais de Ensino e
2
Aprendizagem
Concepções de
Tecnologia
Mídias/Multimídia
2
Tecnologias
2
Tecnologias da Inteligência
1
Objetos de Aprendizagem
1
Ciência da Computação
1
WebQuest
5
Performance Digital
5
Inclusão digital
2
Tecnologia como prática
Criação de Web Site
2
Criação de Blogs
2
Linguagens de Programação
1
Projetor Multimídia
15
Computador
12
Sistemas
10
Internet
7
E-mail
7
Windows
6
6
Software
Linux
5
Planilhas Eletrônicas
4
Programas de Apresentação
4
Tecnologia como recurso
Câmera fotográfica ou máquina
3
fotográfica digital
Processadores de Texto/Editor de texto
3
Programas
3
Vídeo
2
Programas de Computador
1
Moodle
1
Dispositivos
1
1
Hardware
Lousa Digital
1
Laboratório de Informática
1
Slides
1
Quadro 1 – Representação das expressões textuais, sua frequência de menção nos
documentos e categorização destes termos.

3.2 Atividades pedagógicas que propõe o uso das tecnologias
Ao analisar que atividades pedagógicas são realizadas com o uso das tecnologias
no desenvolvimento dos conteúdos, observa-se que no plano de ensino da disciplina
de conteúdo específico, Estatística, propõe-se a utilização das tecnologias
basicamente por meio da operação de um sistema específico. Da mesma forma, as
disciplinas de formação docente, Metodologia do Ensino da Matemática e Metodologia
do Ensino de Geografia, mencionam a utilização das tecnologias, uma das disciplinas
inclusive proporcionando um seminário sobre a temática. Porém, ambas não detalham
as atividades pedagógicas que são realizadas por meio da utilização das tecnologias.
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Já as duas disciplinas ligadas diretamente à formação tecnológica, a saber
Informática Básica e Tecnologias Digitais em Educação, apresentam diversas
propostas de atividades pedagógicas com o uso das tecnologias, como por exemplo:
utilização prática de sistemas, softwares e programas, utilização de recursos
tecnológicos, tais como o laboratório de informática, computadores, lousa digital,
câmera fotográfica, projetor multimídia e outros, permitindo a apropriação de
conhecimentos técnicos acerca da utilização dos recursos; criação de Web Sites e
Blogs, produção de narrativas digitais, objetos de aprendizagem e jogos didáticos,
estimulando a criatividade e autoria de conteúdo digital; leitura, pesquisa e debate
sobre o uso das tecnologias, permitindo o desenvolvimento do conhecimento crítico e
reflexivo, estimulando a interação e exposição de ideias; planejamento e execução de
atividades pedagógicas utilizando as tecnologias, de forma a desenvolver o
conhecimento pedagógico para apresentação de conteúdo articulado às tecnologias.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos dados constituídos por meio da análise dos planos de ensino das
cinco disciplinas, observa-se que a utilização das tecnologias se faz cada vez mais
presente no desenvolvimento das práticas pedagógicas. Analisando-se as expressões
textuais utilizadas nestes documentos, é possível identificar a variedades de
expressões que se referem aos conceitos de tecnologias no meio educacional. A
utilização da expressão “informática” surge fortemente em todos os documentos.
Conforme o exposto no Dicionário Houaiss (2009, p.1082), informática é a “ciência que
se dedica ao tratamento da informação mediante o uso de computadores e demais
dispositivos de processamento de dados”. Neste sentido, o uso da expressão
“informática” nos planos de ensino sugere a articulação das atividades didáticopedagógicas com a utilização de computadores e dispositivos digitais, a fim de melhor
buscar, gerenciar e se apropriar das informações acerca dos conteúdos específicos.
Outro aspecto apontado na análise das expressões textuais refere-se ao número
de referências à tecnologia enquanto recurso. O Projetor Multimídia surge com maior
frequência, e isto se deve, principalmente, pelo fato de um dos planos de ensino
detalhar os materiais a serem utilizados em cada aula, sendo que em quase todas as
aulas consta a utilização do projetor. Da mesma forma, o computador – que aparece
com a segunda maior frequência como recurso tecnológico – representa hoje um dos
símbolos da revolução tecnológica ocorrida nos últimos anos, principalmente quando
associado ao uso de sistemas e da Internet, também mencionados com frequência
nos planos de ensino analisados. A utilização destes recursos ressalta o conceito de
1395

tecnologias da inteligência de Lévy (1993), ao destacar que cada momento histórico
possui suas técnicas e recursos de gestão do conhecimento social.
Porém, são relativamente escassas as ocorrências da utilização das tecnologias
enquanto práticas educacionais que os futuros docentes poderão utilizar em sua
atuação. Tais ocorrências surgem, principalmente, no plano de ensino da disciplina
específica que trata do uso das tecnologias digitais em educação, e o fato de ter uma
disciplina específica voltada a esta temática já demonstra a preocupação com a
formação pedagógica e de conteúdo articulada aos conhecimentos tecnológicos, que
propiciam novas práticas docentes.
Quanto às atividades propostas nos planos de ensino que envolvem o uso das
tecnologias digitais de informação e comunicação, percebe-se que, em alguns
momentos, as atividades objetivam prioritariamente o conhecimento técnico com
relação ao uso destes recursos. Outras já estimulam os acadêmicos a desenvolver a
percepção

das

possibilidades

pedagógicas

propiciadas

por

estes

recursos,

promovendo, assim, a apropriação dos conhecimentos inter-relacionados do TPACK,
conforme sugerem os pesquisadores de Shulman (Koehler & Mishra (2009); Cibotto &
Oliveira (2013); Richit (2015)).
Por fim, a análise realizada evidencia as possibilidades formativas quanto à
articulação do conhecimento pedagógico, de conteúdo e tecnológico, presentes nos
Planos de Ensino do curso de Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul, ao
demonstrar as atividades desenvolvidas em cinco disciplinas do curso, por meio da
análise dos planos de ensino das mesmas. Sabe-se que, muitas vezes, os professores
vão além do plano de ensino, podendo haver ainda, outras possibilidades de
desenvolvimento de tais conhecimentos, principalmente no eixo de tecnologias
enquanto práticas pedagógicas na atuação docente.
Em função de que o artigo aqui apresentado é um recorte de uma pesquisa de
mestrado em andamento, o próximo passo da pesquisa sugere a análise de todos os
planos de ensino do curso, a fim de verificar se esta articulação de conhecimentos,
proposta pelo conceito do TPACK, está presente também, nas demais disciplinas,
compostas, em sua maioria, pelo desenvolvimento de conteúdos específicos e
pedagógicos.
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Resumo:

Atualmente o que é exigido aos profissionais de educação é
muito diferente do que era exigido há quinze ou vinte anos
atrás. Sendo assim, o nosso estudo teve como objetivo
conhecer a perceção de educadores de infância e
professores de primeiro ciclo do ensino básico relativamente
ao que é ser professor na era digital. Este foi um estudo
transversal, para o qual construímos e validámos um
questionário específico, com questões fechadas e abertas. O
instrumento foi disponibilizado e preenchido online através
do Google Forms. A amostra foi de conveniência, tendo sido
constituída por 83 indivíduos (77 mulheres, 6 homens) com
idades compreendidas entre os 25 e os 60 anos, que
lecionam na Educação de Infância e no 1.º Ciclo do Ensino
Básico.
Os resultados evidenciam que os professores e educadores
acreditam que ser professor na era digital é utilizar as
tecnologias em sala de aula, ou seja, a tecnologia é apenas é
vista como mais um instrumento para facilitar o modo de
ensinar, de motivar os alunos para a aprendizagem. Também
concordam que ser professor na era digital é ter acesso a
mais informação a qualquer hora e em qualquer lugar.
Parece, pois, que os professores que responderam a este
questionário, precisam de formação para perceberem que os
aspetos metodológicos, didáticos e pedagógicos são os que
mais interessam no uso educativo das tecnologias

Palavras-chave:

Professor, era digital, tecnologia educativa.

Abstract:

Currently what is required from education professionals is
very different from what was required fifteen years ago. In his
sense, our study aimed to know the perception of early
childhood educators and primary school teachers regarding
to what means to be a teacher in the digital age. It was a
cross-sectional study, for which we carried out and validated
a specific questionnaire with closed questions about the use
of these social network. The instrument was available and
filled in online through Google Forms. It was a convenience
sample, which included 83 individuals (77 women, 6 men)
aged between 25 and 60 years.
The results show that teachers and educators believe that
being a teacher in the digital age is to use technology in the
classroom, i. e, technology is seen as just a tool to facilitate
the way of teaching, or to motivate students for learning.
They also agree that being a teacher in the digital age is to
have access to more information anytime and anywhere.
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It seems, therefore, that teachers who responded to the
questionnaire,
need
training
to
realize
that
the
methodological, didactic and pedagogical aspects are the
most interested in the educational use of technology
Keywords:

Technology Education, teacher training, digital age.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente o que é exigido dos professores e educadores é muito diferente do
que era exigido há 15 ou 20 anos atrás, uma vez que:
“não só é muito diferente o contexto social e profissional em que os professores
e educadores são chamados a intervir, como é substancialmente diferente o
modo como são hoje entendidas quer a função docente quer o seu crescimento
e desenvolvimento enquanto profissionais. Fruto das rápidas e constantes
mudanças sociais, os professores passaram a ser confrontados com exigências
do ponto de vista metodológico que se afastam cada vez mais daquilo que
tradicionalmente lhes era exigido sem que isso seja acompanhado, na maior
parte dos casos, de um conjunto de medidas adequadas que se imporiam em
áreas especificamente relacionadas com a organização e gestão do processo de
ensino e de aprendizagem, mas também ao nível das condições de trabalho na
escola e do seu desenvolvimento profissional, para só referirmos algumas.”
(Costa, 2009, pp. 294-295).

Sendo assim, acreditamos ser importante fazer um estudo com o intuito de
perceber qual é a percepção de Educadores de Infância e de Professores do Primeiro
Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) sobre o que é ser professor da Era Digital.
A questão de investigação que colocámos foi a seguinte: Para si o que é ser professor
na Era Digital?
A missão das universidades na formação de docentes deve visar uma educação
com qualidade, baseada na construção do conhecimento, necessária para a
sociedade da informação e do conhecimento, envolvendo novas concepções do
processo de aprendizagem e uma revisão e atualização do papel do professor (Silva,
Araújo, Vendramini, Martins, Piovezan,

Prates, Dias, Almeida, Rodrigues & Joly,

2014).
Concordamos inteiramente com Silva (2002), quando afirma que “as tecnologias,
só por si, não fazem a mudança” e que “a prática e as investigações mostram que as
tecnologias asseguram apenas uma parte do vasto pacote do processo de mudança”
(p. 43). Sendo assim, para que haja uma mudança eficaz durante o desenvolvimento
profissional dos professores, Day (2001) considera que a mesma não pode ser feita de
forma forçada e/ou obrigada, isso porque:
O desenvolvimento profissional não é algo que se possa impor, porque é o
professor que se desenvolve (ativamente) e não é desenvolvido (passivamente);
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A mudança que não é interiorizada será provavelmente cosmética, ‘simbólica’ e
temporária; A mudança, a um nível mais profundo e contínuo, envolve a
modificação ou transformação de valores, atitudes, emoções e perceções que
informam a prática e é improvável que estes ocorram, a não ser que haja
participação e sentido de posse nos processos de tomada de decisões sobre a
mudança. (p.153).

É justamente por isso que acreditamos que os professores devem primeiramente
querer ser capazes de mobilizar competências pedagógicas e tecnológicas para
conseguirem uma efetiva integração das TIC nas suas práticas letivas, já que integrálas “no processo de ensino/aprendizagem provoca mais alterações que apenas a
alteração das ferramentas utilizadas” (Harris, Mishra & Koehler, 2007, p. 4). Esta
perspectiva tem implicação, naturalmente, na alteração das estratégias pedagógicas,
nas formas de ensinar, de aprender e de se relacionar com a construção dos seus
conhecimentos (Lopes, 2011), numa ideia muito bem sintetizada por Salomon (2002,
citado por Costa & Viseu, 2008, p. 238) “it is the pedagogical way in which it is used
that makes the difference”.
O modelo Techonological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) apresentado
por Mishra e Koelher (2006) sugere um leque de conhecimentos e de competências
que um professor deve possuir, de forma a ser capaz de utilizar, de modo coerente e
consistente, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em contexto de sala
de aula, colocando as tecnologias ao serviço da construção do saber pelo aluno e não
apenas como um apoio ao professor para ensinar. Capacitando os professores para o
uso das várias tecnologias de fácil acesso nas escolas, utilizando as mais diversas
ferramentas e/ou aplicações gratuitas para a concepção e imediata aplicação nas
atividades letivas, pretende-se dotá-los das adequadas “competências de utilização
das TIC como ferramentas cognitivas no processo didático” (Coutinho, 2011, p.5).
O modelo teórico do TPACK tem como base três tipos de competências básicas.
Uma é a competência pedagógica que pressupõe que o professor domina a
pedagogia, as estratégias e as teorias da aprendizagem. Outra é a competência de
conteúdo que sugere que o professor domina o conteúdo a ser lecionado pois é
qualificado para tal. A terceira competência básica é a competência tecnológica, ou
seja, o professor domina as ferramentas tecnológicas e está apto a ajudar os seus
alunos no uso das mesmas.
Claro que não basta ter apenas as três competências básicas, é preciso haver
uma intersecção entre elas. Sendo assim, poderemos encontrar professores que
possuem a competência pedagógica e de conteúdo. Esses docentes eram os mais
comuns no século XX pois dominavam muito bem o conteúdo e possuíam a pedagogia
mais adequada para ensinar, porém falta-lhes a competência tecnológica. Poderemos
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ter ainda professores que possuem a competência de pedagogia e tecnológica. Esses
professores usam a tecnologia na sala de aula com uma pedagogia perfeita, porém
sem trabalhar conteúdos essenciais do currículo. Por fim poderemos ter professores
que possuem o saber tecnológico e de conteúdo porém que não possuem a
pedagogia adequada em sala de aula para promover a aprendizagem dos seus
alunos.
O modelo TPACK consiste no resultado da intersecção dos três tipos de
conhecimento: Conhecimento dos Conteúdos Curriculares, Conhecimento dos
Métodos Pedagógicos e, ainda, o Conhecimento Tecnológico. Esses professores
possuem práticas pedagógicas bem contextualizadas nos currículos e nas teorias da
aprendizagem, suportadas pelo saber tecnológico.
A zona central deste referencial é, muito provavelmente e por enquanto, um lugar
um tanto utópico e de difícil alcance para a maior parte dos professores: aos mais
experientes, com muitos anos de serviço, faltar-lhes-á um nível adequado de
competências tecnológicas ou de familiarização com as destrezas relativas tanto ao
manuseio como à sua interligação efetiva com o conteúdo e pedagogia, o que lhes
proporcionaria uma confortável dose de autoconfiança. Do lado oposto estarão os
jovens professores que poderão ter as competências tecnológicas mais desenvolvidas,
mas ainda são muito inexperientes na integração das tecnologias na prática
pedagógica e na arte de interpretar o conteúdo e transformá-lo em algo compreensível
para os alunos.
Na Figura 1 poderá ser observado o que cada uma das áreas representa no saber
do professor e onde cada um dos professores se poderá integrar de acordo com este
modelo teórico.
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Figura 1: Interpretação do Referencial TPACK – adaptado de
http://www.learnovationlab.org/tpack html

2. METODOLOGIA
A metodologia que utilizámos foi mista, combinando métodos quantitativos com
técnicas de análise qualitativa e interpretativa, constituindo assim uma abordagem
dialógica (Brown & Dowling, 1998). Contudo as dimensões apresentadas neste estudo
são essencialmente de índole qualitativa. Foi um estudo transversal, para o qual
construímos e validámos um questionário específico, com questões fechadas e
abertas. Para este artigo iremos apenas apresentar os dados da pergunta aberta “o
que é ser professor na era digital?” para os profissionais da educação que estão em
serviço. O instrumento foi disponibilizado e preenchido online, através do Google
Forms, pelos educadores de infância e professores do primeiro ciclo do Ensino Básico.

2.1 Amostra
A nossa amostra foi composta por 24,1% (20) de educadores de infância, 72,3%
(60) de professores do primeiro Ciclo do Ensino Básico e ainda por 3,6% (3) de
professores que lecionam em ambos os níveis mas que são professores do Ensino
Especial. Da totalidade, 77 eram do género feminino e 6 do género masculino. A faixa
etária situou-se entre os 25 e os 60 anos de idade. 9,6% tinham até 30 anos de idade,
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de 31 a 40 anos eram 34,9%, de 41 a 50 anos de idade 27,7% e acima de 51 anos
tínhamos 27,7%. Quanto ao tempo de serviço a que lecionavam, 16,9% possuíam até
5 anos de serviço, de 6 a 10 anos temos 8,4%, de 11 a 15 anos 21,7%, de 16 a 20
anos 15,7%, de 21 a 25 apenas 3,6%, de 26 a 30 anos 16,9% de 30 a 35 anos 14,5,%
e somente 2,4% possuía mais de 35 anos de serviço.

2.2 Recolha e tratamento de dados
Os dados foram recolhidos diretamente numa tabela do Excel de onde copiamos
as respostas dos inquiridos para o Word. Depois foram importados para o NVivo 11
onde foram tratados e submetidos a análise de conteúdo. Com isso, conseguimos
minimizar

a

maioria

dos

problemas

associados

à

transcrição

de

dados,

nomeadamente rigor e dispêndio de tempo (Gibbs, 2009).
Para categorizar as respostas usamos como base o modelo TPACK e criámos as
seguintes categorias:
Tabela 1: Categorias das respostas segundo o modelo TPACK

As

A nossa pergunta

categorias

das

respostas

segundo o modelo TPACK
Ter competências tecnológicas
Ter competências pedagógicas
Ter competências conteúdos
Ter

competências

tecnológicas

e

pedagógicas
Para

si,

o

que

é

professor na era digital?

ser Competência

pedagógica

e

de

tecnológica

e

de

conteúdos
Competência
conteúdos
Competência tecnológica, pedagógica
e de conteúdos
Não respondeu

Pelo facto de mais da metade, no caso 61,5%, das respostas dos professores
dizerem que ser professor na era digital era “ter competências tecnológica” achamos
interessante criar subcategorias para esta categoria de modo a analisá-la melhor.
Essas subcategorias emergiram dos dados que foram agrupados conforme a
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argumentação de cada um dos inquiridos. Neste caso, emergiram das respostas 6
subcategorias como poderá ser observado na tabela abaixo.

Tabela 2: Subcategorias das respostas em relação à categoria “competência tecnológica”.

Categoria

Subcategoria
Atualização constante do professor
O professor utiliza as tecnologias

Competência Tecnológica

Ter acesso a informação
Existem vantagens e desvantagens
Ter mais tecnologia nas escolas
É um desafio

3. RESULTADOS
Segundo Ponte (2002), baseado nas perspectivas dos próprios professores, há
dez anos, havia os que olhavam as TIC com desconfiança, procurando adiar a sua
utilização na sala de aula, e os que as usavam para os mais diversos fins, mas sem
saberem muito bem como as integrar na sua prática profissional; outros procuravam
usar sem, contudo, alterar as suas práticas. Hoje, os nossos dados não nos revelam
grandes diferenças.
Os educadores de infância e os professores de primeiro ciclo do Ensino Básico,
na sua grande maioria, parece saberem usar algum software/aplicativo (Word,
Powerpoint, motores de busca e email) e, provavelmente, já possuem ideias de
possíveis abordagens pedagógicas em benefício da construção do saber por parte dos
seus futuros alunos (como alguns mostraram nas respostas). No entanto, torna-se
pertinente a questão de Paraskeva e Oliveira (2006): será que estes educadores e
professores são capazes de usar as TIC não apenas como mais um meio de apoio do
professor fora ou dentro da sala de aula?
Aparentemente a resposta tende a ser não. O que nos mostra isso é o facto de
61,5% dos inquiridos referirem que ser professor na era digital é saber utilizar as
tecnologias em favor da aprendizagem ou seja, para eles ser professor na era digital é
ter competência tecnológica como mostra a tabela 3.
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Tabela 3: Dados das categorias das respostas segundo o modelo TPACK

As categorias das respostas

A nossa pergunta

Nº

% da

resposta

resposta

Ter competências tecnológicas

51

61,5%

Ter competências pedagógicas

1

1,2%

Ter competências conteúdos

1

1,2%

11

13,3%

1

1,2%

6

7,2%

8

9,6%

4

4,8%

segundo o modelo TPACK

Ter competências tecnológicas e
pedagógicas
Para

si,

o

que

é

ser Competência pedagógica e de

professor na era digital?

conteúdos
Competência tecnológica e de
conteúdos
Competência

tecnológica,

pedagógica e de conteúdos
Não respondeu

Dos 83 inquiridos 51 afirmam que ser professor na era digital é ter competência
tecnológica. Como essa categoria teve grande destaque, criámos subcategorias para
analisar melhor esses dados que se seguem na tabela 4.
Tabela 4: Dados das subcategorias das respostas em relação à categoria “competência
tecnológica”.

Categoria

Nº

% da

resposta

resposta

11

21,6%

26

51%

3

5,9%

4

7,8%

Ter mais tecnologia nas escolas

3

5,9%

É um desafio

4

7,8%

Subcategoria
Atualização

constante

do

professor
O professor usa as tecnologias
Ter
tecnológica

competência

de forma pessoal
Ter acesso a informação
Existem

vantagens

desvantagens

e

Dentro dessa categoria salientamos a subcategoria que mais se destacou “o
professor utiliza as tecnologias” (51%). Como exemplos temos as seguintes respostas:
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“temos de usar as tecnologias com as crianças pois elas são uma fonte inesgotável de
informação”; “Usar as novas tecnologias em sala de aula permitindo assim que os
alunos vejam outro lado sem ser os jogos;” ou ainda quando dizem “é fundamental que
a escola/professores estejam familiarizados com as ferramentas informáticas e saiba
utilizá-las na ação educativa normal.” A segunda subcategoria que emergiu dos dados
diz respeito a estar sempre atualizado. 21,6% dos respondentes dizem que ser
professor na era digital é estar sempre atualizado não só em relação à informação,
mas principalmente, em relação ao uso instrumental das tecnologias. Para eles, se
antes era importante que os professores estivessem informados, agora é-o ainda mais
como diz um dos inquiridos: “Ser professor significa atualização diária. Ser professor
na era digital significa atualização bi-diária!” (ponto de exclamação colocado pelo
respondente). Outro tipo de respostas foi: “É um professor atualizado, ou seja, sabe
usar bem e acompanhar a evolução das tecnologias” ou ainda, “Sentir a obrigação de
estar atualizada”. A terceira e quarta subcategorias encontradas, com 7,8% de
frequência relativa das respostas obtidas em cada, referem-se ao facto de as
tecnologias serem ainda um “desafio” para muitos docentes e o argumento que elas
apresentam são as vantagens e desvantagens. Para alguns docentes (4) as
tecnologias representam um desafio, como diz um dos docentes: “É um desafio quase
impossível para os professores como eu, com muitos anos de serviço. Seria preciso
reformar os professores muito mais cedo e dar lugar aos novos.” Não relacionamos as
respostas com as idades, porém sabemos pela literatura e pela experiência que os
professores mais velhos são os que apresentam maior resistência ao uso das TIC em
sala de aula como mostra a resposta a seguir em relação às vantagens e
desvantagens das TIC “Penso que nesta era digital, é importante os professores
relembrarem os seus alunos das vantagens e desvantagens que a era social pode
implicar nos discentes. Pelo que vemos, nos dias de hoje, a era digital está demasiado
presente na vida dos alunos, isto é, penso que, de certa forma, os alunos encontramse dependentes das tecnologias (Facebook e afins) e fizeram disso um modo de vida.
A meu ver, isso é mau, pois cria sedentarismo, isolamento, dificuldades no estudo e os
alunos esquecem-se de uma coisa muito importante que é socializar. Posto isto, ser
professor na era digital não é fácil, mas é importante fazer com que os alunos se
apercebam das desvantagens que a era digital pode causar.” A quinta e sexta
subcategoria, ambas referidas por 5,9% dos professores, referem-se que ser professor
na era digital é ter acesso a informação em qualquer lugar e que é preciso haver mais
equipamentos tecnológicos nas escolas. Para estas subcategorias temos as seguintes
afirmações: “É ser capaz de utilizar todas as tecnologias disponíveis na sala de aula,
mas estas são quase inexistentes, na maior parte das escolas do 1.º ciclo. É também
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ter formação adequada para este tipo de desempenho”; “Muito difícil pois as escolas
não estão preparadas para esta nova era”; “É ter acesso à informação na palma da
mão”; “Estar atento e informado”. Curiosamente, também se encontra uma maneira
tradicional de ver o uso das TIC quando um dos inquiridos respondeu: “É ser um
professor com muita informação para abordar, muita imaginação para fugir ao
tradicional e pouco tempo para transmitir informação de outra forma mais "digital"”. A
ideia de transmissão de informação continua presente no seu discurso assim como no
de outro professor quando diz que ser professor na era digital é “Ser inovador nos
métodos de transmissão do conhecimento”.
Também obtivemos respostas mais abrangentes que associam o aspecto
tecnológico com o pedagógico (13,3%). Consideramos as respostas em que os
inquiridos responderam que usavam a tecnologia aliada à pedagogia de sala de aula
como podemos ver nalguns exemplos: “Permitir o uso controlado em sala de aula de
ferramentas úteis para o dia a dia”; “É poder tirar partido de todas as ferramentas
digitais/tecnológicas de forma a melhorar a prática pedagógica sempre que possível;”
“Ser professor na era digital é utilizar a tecnologia para auxiliar em sua prática
pedagógica”.
No que diz respeito à categoria “Competência Tecnológica e de Conteúdo”
obtivemos 7,2% das respostas. Esses docentes acreditam que ser professor na era
digital “É adaptar os conteúdos às novas tecnologias”; ou “É ser capaz de tirar o maior
partido dos meios ao seu dispor de forma que os seus alunos adquiram
conhecimentos e desenvolvam capacidades de forma mais atrativa e mais eficiente,
além de fomentar uma adequada utilização dos meios digitais pelos seus educandos.”
Conseguimos entender que, para muitos professores a tecnologia passou a ser um
meio onde buscar os conteúdos, e isso é verdade, porém mais que ir buscar os
conteúdos é preciso haver uma boa pedagogia na sala de aula para que o processo
de ensino-aprendizagem não se dilua em tanta informação e tecnologia.
Apenas 1,2% dos professores referiram a competência de conteúdo, ou a
competência pedagógica ou, ainda a competência de conteúdo e pedagógica. Isso já
era esperado visto que para os docentes ser professor na era digital é,
essencialmente, saber usar as tecnologias em sala de aula. Se juntarmos esses dados
poderemos ter um outro olhar pois temos que 3,6% dos docentes acreditam que ser
professor na era digital é ser o mesmo professor do século XX, ou seja, é ensinar os
conteúdos com a melhor estratégia sem o uso das tecnologias. Isso faz com que fique
uma pergunta no ar: por que será que a profissão docente continua igual a mil anos
atrás? Um dos professores ainda se sente “preso” aos manuais pois diz que “É ser um
professor com muita informação para abordar, muita imaginação para fugir ao
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tradicional e pouco tempo para transmitir informação de outra forma mais "digital".
Uma vez que os manuais têm imensos exercícios e não nos dão margem para
fugirmos ao obvio do dia-a-dia do manual escolar”. Ou quando outro docente diz que
ser professor na era digital “é o mesmo que antes”! Será que não evoluímos?
As respostas que consideramos enquadrarem-se mais no modelo TPACK
(integram as três competências básicas) representam 9,6% dos resultados. Como
exemplos de respostas dentro do modelo TPACK consideramos: “Conhecer e dominar
as ferramentas digitais, para estar apto a usá-las no processo de ensino aprendizagem
e criar condições na sala de aula para o seu uso por parte dos alunos, na obtenção e
criação de conteúdos curriculares ou extracurriculares.” “Ser professor na era digital é
utilizar a tecnologia para auxiliar em sua prática pedagógica, sempre relacionando os
interesses dos alunos aos conteúdo, utilizar diversas ferramentas e recurso para tornar
sua aula diversificada e aplicar conceitos novos como gameficação, revendo a sua
prática a todo momento”; “É um professor que utiliza eficazmente as TIC na sua vida
profissional com vista a melhorar as suas práticas pedagógicas e que estimula os seus
alunos a utilizarem, de forma adequada/apropriada, as ferramentas ao seu alcance
com vista à ampliação/consolidação de conhecimento” e “Quanto à questão ser
professor na era digital, para mim é ser um moderador, estimulando a descoberta e
orientando no uso das tecnologias mas promovendo os valores da interação pessoal,
o gosto e o prazer por estar em grupo e partilhar as aprendizagens, da parte lúdica
que não se consegue quando está sozinho.”
Cabe ressaltar que quatro docentes (4,8%) não responderam a nossa pergunta.
4. CONCLUSÃO
De acordo com os nossos dados podemos concluir que ser professor na era
digital, na perspectiva dos inquiridos, é essencialmente saber usar as tecnologias em
proveito próprio para, por exemplo, preparar as aulas ou para ensinar os alunos “de
forma mais fácil e motivadora”.
O discurso dos educadores e professores evidencia que a maioria está consciente
dos grandes desafios que a sociedade do século XXI coloca à escola e ao professor e
que, cada vez mais, precisam de desenvolver as suas competências tecnológicas para
complementar e atualizar as competências pedagógicas e de conteúdo curricular já
adquiridas. Se os professores apostarem nesta vertente de desenvolvimento
profissional, teremos professores mais bem preparados e, consequentemente, mais
aptos a contribuir para uma formação mais completa dos seus alunos.
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Sabemos que para um professor alcançar o centro do referencial TPACK não
basta que ele tenha as suas competências pedagógicas, de conteúdo e tecnológicas
de forma equilibrada. É preciso que ele rompa com paradigmas transmissivos e que
aceite inovar, a fim de melhorar as estratégias de ensino-aprendizagem e de
diversificar as suas aulas, com vista a maior sucesso educativo dos seus alunos. É
ainda importante que o professor adquira um maior nível de autoconfiança, com
reflexo na criação de rotinas de integração das TIC nas suas práticas. Porém, além de
mudar o discurso é preciso mudar a prática e aprender a refletir sobre a ação, é
preciso quebrar esse fosso entre o discurso e a prática. Em síntese, precisamos de
professores reflexivos, que tentem realizar práticas inovadoras com TIC, analisar os
resultados, com a ajuda de colegas e ou/formadores que os ajudem a melhorar ou
mesmo alterar as suas praticas pedagógicas com TIC.
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Resumo:

Este artigo apresenta parte dos resultados finais de uma pesquisa de
doutorado que buscou identificar como uma formação continuada com
enfoque colaborativo poderia contribuir para que professores de
Matemática conhecessem e fizessem uso reflexivo dos recursos da
Web 2.0 na prática pedagógica. Para isso, desenvolvemos – com um
grupo de professores de Matemática – um processo formativo firmado
na colaboração e cujas etapas consistiram em: momentos de estudos
conceituais, definição/escolha; exploração e aprendizagem operacional
das ferramentas da Web 2.0, com análise de possibilidades de uso
pedagógico para o trabalho com conceitos matemáticos; elaboração e
vivência de atividades com as ferramentas; e, principalmente,
socialização das experiências vividas. Neste artigo serão discutidas as
percepções dos professores quanto ao uso da Web 2.0 no ensino e
aprendizagem de Matemática e foram usados como instrumentos de
recolha de dados, o questionário, a entrevista e a observação. Os
resultados apontam que os professores mudaram de perspectiva, com
o aluno assumindo mais a produção das atividades e conteúdos e os
aspectos interativos das ferramentas sendo mais considerados.

Palavras-chave:

Formação de professores de matemática, Grupos colaborativos, Web
2.0.

Abstract:

This paper describes part of the final results of a doctoral research that
intended to identify how a continuing education with collaborative
approach could contribute for mathematics teachers knowledge and
reflection on the use of Web 2.0 resources in pedagogical practice. For
this, we developed - with a group of mathematics teachers - a training
process based on collaboration and organized with: moments of
studies of concepts, definition/choice, exploration and operational
learning of Web 2.0 tools, analysis of its pedagogical use for adressing
mathematical concepts, preparation and application of activities with the
tools, and socialization of the experiences. This paper will discuss the
perceptions of teachers on the use of Web 2.0 in teaching and learning
of mathematics and were used as instruments the questionnaire,
interview and observation. The results show that the teachers changed
their perspectives, with the student taking more production activities
and content and especially looking more interactive aspects of the tools.

Keywords:

Training of Mathematics teachers, Collaborative groups, Web 2.0.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta parte dos resultados finais de uma pesquisa de
doutorado que buscou identificar como uma formação continuada com enfoque
colaborativo poderia contribuir para que professores de Matemática conhecessem e
fizessem uso reflexivo dos recursos da Web 2.0 na prática pedagógica.
Considerando o desenvolvimento da Web 2.0, as mudanças comportamentais por
ela provocadas e a necessidade de sua inserção no contexto educacional e, para
tanto, a formação do professor para o seu uso como recurso didático, nosso interesse
de pesquisa partiu, inicialmente, da seguinte questão: como provocar um uso reflexivo
de ferramentas da Web 2.0 como recurso didático pelo professor?
Para a consolidação desta pesquisa, elaborámos e desenvolvemos durante o ano
de 2013 – com um grupo de professores de Matemática do município de Nova
Andradina, Brasil – um processo formativo firmado na colaboração. Suas etapas foram
concebidas em um ambiente que teve o compartilhamento como principal elemento
norteador e repetiram-se para cada uma das ferramentas – definidas pelo próprio
grupo para exploração e análise – em um processo que denominamos como ciclo
formativo e cujo detalhamento faremos no decorrer deste texto.
Como instrumentos de coleta de dados foram definidos: o questionário – aplicado
no início e ao término da formação; a observação, realizada durante todo o processo
formativo; e a entrevista, realizada com duas professoras no encerramento da
formação.
Este artigo concentrará as discussões nos resultados provenientes do seguinte
questionamento: Quais percepções dos professores de Matemática sobre as
possibilidades de uso dos recursos da Web 2.0 podem decorrer de uma formação
continuada com enfoque colaborativo? Buscamos verificar tais percepções por meio
da fala dos professores e da observação realizada durante os encontros ocorridos,
num ambiente de incentivo à reflexão e ao compartilhamento de experiências com os
pares.
2. O PROFESSOR DE MATEMÁTICA E A SUA FORMAÇÃO PARA O USO
DAS TECNOLOGIAS
As TIC se consolidaram como elementos vertebradores da Sociedade da
Informação, conforme Mauri e Onrubia (2010). Se o Ciberespaço consolidou-se como
um ambiente no qual novas relações com o saber se estabelecem, é coerente
defendermos que estão em curso mudanças nas formas de ensinar e aprender. Novas
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ferramentas, cenários e finalidades apresentam-se para a Educação, motivadas e
fortalecidas pela interação potencializada pela Internet e suas ferramentas, conforme
observam Coll e Monereo (2010).
Como se pode apoiar esse tipo de aprendizado? Como os professores podem se
tornar familiarizados com ferramentas analíticas novas, confortáveis e proficientes em
seu uso? Como em qualquer empreendimento educacional, isso requer a concepção
de intervenções bem desenhadas.
Coutinho (2008), ao realizar uma análise a partir do levantamento de pesquisas
relacionadas ao uso da Web 2.0 nas escolas portuguesas, observou que a maioria
destas se restringe a reflexões sobre possibilidades de uso dos recursos disponíveis
ou relatos de experiências isoladas. No Brasil, os artigos também ressaltam, em
grande parte, as necessidades de formação dos professores para o uso das
tecnologias, mas poucos são os relatos de pesquisas acerca da apropriação desses
recursos pelos professores dentro de uma perspectiva colaborativa. Dentre eles estão
Miskulin et al. (2011), que apresentam algumas reflexões sobre os processos
formativos virtuais de professores de Matemática destacando a colaboração como um
movimento dialético na constituição do conhecimento do professor.
Especificamente sobre a Educação Matemática, concordamos com Carrilho e
Cabrita (2007), de que ainda não se sabe muito bem como usufruir da Internet – e das
ferramentas da Web 2.0 – como um recurso capaz de potencializar as aprendizagens
matemáticas. Para Ponte, Oliveira e Varandas (2003) é necessário que os professores
de Matemática saibam integrar em suas práticas as novas ferramentas das TIC,
incluindo tanto softwares específicos da área quanto softwares para uso geral.
Para Carrilho e Cabrita (2007), a Web pode levar a uma flexibilização e
enriquecimento da disciplina de Matemática, mudando o seu perfil e permitindo o
atingimento mais eficaz dos seus objetivos, uma vez que permite: Realizar pesquisas
de informação com um objetivo determinado; utilizar e importar programas interativos;
produzir e publicar as suas próprias conclusões em formato multi/hipermídia; e
dialogar e participar em comunidades virtuais específicas, nomeadamente centradas
na problemática da resolução de problemas de Matemática.
Autores como Ponte, Oliveira e Varandas (2003) apontam que a Internet pode ser
utilizada como uma metaferramenta, permitindo encontrar informação sobre novos
desenvolvimentos na área da Matemática e na Educação Matemática. Assim,
softwares, exemplos de tarefas para os alunos, ideias para a sala de aula, relatos de
experiências, notícias sobre encontros e outros acontecimentos são algumas das
possibilidades da Internet, potencializadas pelas ferramentas da Web 2.0, que permite
não apenas o acesso, mas o compartilhamento de produções próprias, em diversos
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formatos – imagens, vídeos, áudios, pequenos aplicativos (applets), entre outros.
Nesse contexto, o trabalho colaborativo estimulado pela Web 2.0 pode facilitar e
estimular a interação entre os professores de Matemática.
Conhecer as possibilidades das TIC e, mais especificamente, das ferramentas da
Web 2.0, aprendendo a usá-las com confiança pode permitir ao professor de
Matemática um conhecimento maior com relação ao ensino e aprendizagem da
Matemática. Ponte, Oliveira e Varandas (2003) defendem que aprender a trabalhar
com as tecnologias pode contribuir para o desenvolvimento de uma identidade
profissional e para a adoção de um ponto de vista e de valores próprios de um
professor de Matemática. É necessário que haja uma reflexão sobre os processos de
ensinar Matemática de modo que eles sejam adequados às exigências da sociedade
informatizada (Miskulin et al. 2011) e defendemos que, neste contexto, o professor de
Matemática deve enxergar nos seus colegas um caminho para o seu próprio
crescimento.
3. A METODOLOGIA DO PROCESSO FORMATIVO ESTABELECIDO E
SUAS ETAPAS
O processo formativo proposto ocorreu durante o ano de 2013 e iniciou-se por
meio de um momento que ofereceu aos professores o contato com ideias e conceitos
acerca da Web 2.0 e um panorama geral das ferramentas existentes, discussões
sobre o atual contexto de uso das tecnologias por parte dos professores envolvidos e
leitura de material que sistematizasse relatos de experiências de uso de tais recursos
no contexto da Matemática.
Realizados os estudos conceituais iniciais, o processo formativo encaminhou-se
para o que denominamos “Ciclo Formativo”, organizado de modo que cada “volta”
implicasse um conjunto de atividades que se repetissem para toda e qualquer
ferramenta Web 2.0, trabalhada até o momento em que não fossem mais definidos
novos recursos, o que “finalizaria” a formação. O “Ciclo Formativo” constituiu-se de
cinco (5) atividades que se repetiram de acordo com o estudo das ferramentas,
enquanto foram definidos novos recursos a serem trabalhados, sendo tais atividades:
1) Escolha do recurso; 2) Exploração técnica; 3) Discussão das possibilidades; 4)
Elaboração e uso do recurso; 5) Socialização das experiências. A Figura 1 ilustra a
ação formativa realizada.
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Figura 1 - Processo formativo proposto e realizado na pesquisa.

Ao ilustrarmos a ação formativa como uma espiral (Valente, 2005), defendemos a
ideia de que, a cada “volta”, a formação estivesse mais consolidada e robusta, com os
professores cada vez mais ambientados ao processo, mais integrados enquanto grupo
e, consequentemente, mais seguros quanto às possibilidades formativas e as
experiências vivenciadas. O número de “voltas” na espiral variou conforme as
necessidades do grupo em explorar novos recursos e poderia, até mesmo, ter
perdurado mais, se o grupo mantivesse uma regularidade de contato após a nossa
ação. Portanto, pensamos em um processo que pudesse ser tanto “encerrado”, quanto
“continuado” por um período maior, conforme o contexto no qual se aplicasse. Além
dos encontros presenciais, buscamos também, incentivar interações por meio de listas
de discussão criadas especificamente para a formação, assim como o uso de
ambientes virtuais de aprendizagem e redes sociais.
Ao término dos ciclos, realizámos uma reunião de fechamento, na qual os
integrantes do grupo foram incentivados a avaliar criticamente o processo vivido.
É importante destacarmos três aspectos inerentes à ação formativa proposta e
realizada: cumulativo por considerar que um ciclo formativo sempre englobaria as
ações realizadas e conhecimentos construídos nos ciclos anteriores, permitindo até
mesmo o uso dos recursos já trabalhados; complementar por justamente permitir a
construção de novos conhecimentos não apenas sobre o recurso referente a um ciclo
em andamento como também, novas possibilidades para os recursos que já tivessem
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sido discutidos e utilizados; e evolutivo por entendermos que o processo, por meio dos
seus ciclos, permitiria ao professor um constante repensar sobre o processo formativo
como um todo e de maneira cada vez mais ampla e, consequentemente, ressignificar
ideias e concepções sobre suas práticas.
A formação aqui descrita envolveu oito professores de Matemática – todos
licenciados e atuantes no munício de Nova Andradina, Brasil – e foram realizados três
ciclos formativos: no primeiro ciclo foram exploradas as possibilidades do Google
Drive®; no segundo ciclo, a ferramenta definida pelos professores foi o blogue; para o
terceiro ciclo, a wiki foi escolhida como ferramenta a ter suas possibilidades
exploradas.
4. AS PERCEPÇÕES QUANTO AO USO DA WEB 2.0
Para realizarmos a análise à qual aqui nos propomos, é importante destacarmos
os indicadores estabelecidos, que foram: a) Quais as percepções iniciais dos
professores acerca do uso das tecnologias no contexto de suas práticas? b) Houve
mudanças nas percepções dos professores quanto ao uso das tecnologias durante
e/ou após a formação? Quais? c) Houve um entendimento do professor quanto ao
porquê de se utilizar os recursos da Web 2.0 em sala de aula?
Iniciamos nossa análise olhando para os dados provenientes das reuniões de
estudos conceituais. Nelas, por meio da discussão dos textos introdutórios
trabalhados, foi possível perceber nos professores quais eram as suas percepções –
naquele momento – acerca do uso das tecnologias no ensino de Matemática. Em
seguida, fazemos uma análise das percepções evidenciadas durante os ciclos
formativos, com base tanto nas falas quanto nas atividades elaboradas e discutidas.
Por fim, analisamos as percepções dos professores após a conclusão do processo
formativo, olhando para os dados que emergiram tanto na reunião de fechamento,
quanto da entrevista realizada. Entendemos que essa organização nos permitiu
melhor visualizar as possíveis mudanças nas percepções dos professores e,
principalmente, entender tal processo como decorrente da formação vivida.

4.1 As percepções iniciais e experiências prévias com a Internet
Dentro desse contexto teórico, procuramos fazer um levantamento prévio sobre
experiências que porventura os professores tivessem vivenciado com o uso de
tecnologias antes da nossa formação. Destacamos que, dos professores participantes,
quatro (4) afirmaram ter o costume de levar os alunos para desenvolverem atividades
com a Internet no laboratório de informática das escolas onde atuam. Tais professores
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listaram como atividades desenvolvidas a busca por materiais na Internet ou o uso de
algum software específico, além de jogos digitais. Percebemos que tais atividades
restringiram-se muito à busca de materiais complementares e não ao uso de
aplicativos online. Nesse contexto, as experiências relatadas pelos professores
evidenciam a necessidade de um trabalho diferenciado com as tecnologias,
principalmente com os recursos online, não bastando apenas equipar as escolas.
Questionados sobre uma possível influência da Internet no processo de
aprendizagem matemática, todos os professores demonstraram acreditar que tal
influência existe e a estenderam para todas as demais disciplinas. Em suas
justificativas, apresentaram a facilidade de acesso às informações e ferramentas como
principal vantagem da rede mundial de computadores, vislumbrando também, no
compartilhamento

de

informações

em

rede

um

significativo

diferencial

de

aprendizagem.
Quanto ao retorno dos alunos com relação às atividades desenvolvidas, os
professores relataram que, geralmente, os estudantes se interessam pela aula e, no
entendimento destes professores, aprendem mais.
Por meio do questionário também pedimos aos professores que relatassem uma
ou mais situações nas quais fizeram uso das tecnologias em sala de aula e os efeitos
disso na aprendizagem dos alunos. Para tal, indagamos, primeiramente, sobre o uso
do computador e, em seguida, da Internet, pois entendemos que as experiências
vividas poderiam se diferenciar sob estes dois aspectos.
Todos os professores apontaram terem vivido experiências pedagógicas pontuais
com o uso do computador. Os relatos concentraram-se, principalmente, no uso de
softwares específicos, como o MuPAD®, Poly®, Tuxmath® e Geogebra®.
Quando questionados sobre atividades propostas com o computador que não
alcançaram os objetivos inicialmente estabelecidos, três (3) professores relataram que
vivenciaram tal situação e destacaram como fator determinante o “não preparo” do
aluno para atividades diferenciadas.
Especificamente com a Internet, dois (2) professores afirmaram que nunca
desenvolveram atividades com seus alunos. Os demais relataram principalmente o
uso de jogos online e afirmaram ter obtido bons resultados em termos de
aprendizagem, mas não aprofundaram, em suas respostas, as razões que os levaram
a chegar a tal conclusão. Também foram descritas atividades de busca de material ou
conceitos, mas destacamos o trabalho ainda superficial diante do potencial de
ferramentas que a Web 2.0 oferece, principalmente quanto ao fato do aluno produzir
conteúdo por meio de tais ferramentas.
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Quanto às atividades que utilizaram a Internet e não foram bem-sucedidas, todos
os professores que desenvolveram atividades relataram terem tido essa experiência.
Como fatores negativos, descreveram a precariedade da conexão, além do preparo
dos estudantes, como já descrito quando relataram as atividades com o computador.
Apesar de atribuírem grande responsabilidade ao professor pelo desinteresse dos
alunos pela Matemática, os professores também reforçaram a necessidade de inserir o
aluno em um contexto de uso das tecnologias, alegando que, em muitas situações,
eles não têm oportunidades fora do espaço escolar. Observaram também, que – no
seu dia-a-dia – muitos estudantes fazem uso apenas de redes sociais e não conhecem
outras ferramentas, como o e-mail, por exemplo.
Os professores concordaram que não basta ir para o laboratório de informática
com os alunos sem que haja um preparo prévio das situações de aprendizagem a
serem vivenciadas. Por isso, afirmaram compreender o porquê de muitos colegas
professores apresentarem resistência ao uso de tais espaços.
Nas suas falas, os professores evidenciaram uma necessidade de mudança e
consideraram o preparo do professor como ponto-chave para o início de uma
transformação, assim como destacaram as tecnologias como o instrumento cujo uso
pode ser capaz de proporcionar isso com mais facilidade. Segundo os professores, as
tecnologias também, funcionam como um atrativo para os alunos.

4.2 As percepções nas atividades desenvolvidas durante os ciclos
formativos
Durante a realização dos ciclos formativos, buscamos observar as discussões dos
professores participantes no que diz respeito às possibilidades de uso dos recursos da
Web 2.0 definidos e, principalmente, as atividades planejadas e aplicadas no contexto
de suas respectivas salas de aula. Nossa intenção foi analisar os tipos de atividades
elaboradas

a

partir

das

discussões

e

dos

compartilhamentos

e

verificar,

principalmente, se estas atividades se alteraram ao longo do processo formativo.
Dessa maneira, organizamos nossos registros em duas categorias de análise: o tipo
de atividade e as suas características.
Nosso objetivo não foi verificar in loco como as atividades foram desenvolvidas,
mas sim observar e analisar as interações dos professores quando do seu
planejamento e, posteriormente, acompanhar as reuniões de socialização das
experiências vividas a fim de compreender, por meio do discurso dos professores,
quais aspectos foram influenciados pelo processo formativo.
Pudemos observar, por meio das atividades discutidas e aplicadas pelos
professores, que o principal ponto de mudança consistiu na maneira como os alunos
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foram inseridos nas propostas. Em princípio tratados mais como atores que apenas
acessariam as atividades previamente criadas pelos professores, aos poucos os
alunos passaram a ser considerados como produtores de conteúdo, o que foi ao
encontro das peculiaridades inerentes às ferramentas da Web 2.0.
Os professores foram, aos poucos, compreendendo que as possibilidades de uso
dos recursos explorados aumentariam consideravelmente se os alunos fossem
incluídos como ativos no processo, produzindo, buscando materiais, discutindo
alternativas de solução para as atividades propostas e assumindo mais a construção
do próprio conhecimento.
No Ciclo 1 (Google Drive®), as atividades desenvolvidas priorizaram o uso de
formulários como instrumento para a aprendizagem sobre tabelas e gráficos. Nesse
momento, os professores assumiram mais a produção das atividades e os alunos
interagiram mais com os resultados provenientes dos formulários. Mesmo assim, os
professores enfatizaram o interesse despertado nos seus alunos e a satisfação em ver
as atividades realizadas. Esse momento foi importante para o processo formativo,
pois, por meio dele, os professores passaram a compreender melhor a proposta do
processo.
Outro ponto observado é que os professores, no início, não arriscaram muito com
as atividades, ou seja, não propuseram situações nas quais não tivessem domínio dos
recursos. Isso limitou um pouco as possibilidades, pois entendemos que haveria um
avanço maior se também, fossem feitas explorações com os estudantes. Por outro
lado, entendemos que os professores demonstraram, gradativamente, disposição em
investir em atividades que saíssem um pouco do lugar-comum ao qual estavam
acostumados. Apoiamo-nos em Pardo Kuklinski (2007) para defendermos a
ressignificação das ferramentas como um processo gradativo, assim como a
construção de novos saberes, demanda tempo, conforme Tardif (2000).
No segundo ciclo (Blogue), os professores avançaram no que diz respeito ao
envolvimento dos seus alunos na produção de conteúdo nas ferramentas.
Percebemos também, que a familiaridade com o blogue os deixou mais confortáveis
para elaborar e aplicar as atividades. Consequentemente, os alunos mostraram-se
mais dispostos a aceitar os desafios propostos pelos professores, assumindo mais o
percurso no seu processo de aprendizagem.
Ficou visível, também, o estabelecimento de objetivos comuns pelos professores.
A aproximação do grupo nas discussões e no planejamento incrementou as atividades
com o blogue. A integração de outras ferramentas ao blogue também se destacou
como ponto positivo neste ciclo, pois ampliou as possibilidades de atuação com o
recurso.
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No Ciclo 3, os professores discutiram as possibilidades de uso da Wiki, porém não
foram desenvolvidas as atividades nas escolas em decorrência do escasso tempo
para a conclusão do projeto. Entretanto, observamos a discussão das possibilidades e
percebemos os professores mais seguros quanto ao “arriscar” mais com novas
ferramentas. Em outras palavras, mesmo que não conhecessem todos os recursos da
wiki, os professores mostraram-se dispostos a integrar mais os seus alunos no
processo, dando-lhes mais autonomia na produção dos conteúdos e até mesmo para
a descoberta de funcionalidades que porventura não tivessem sido exploradas pelos
professores na formação. Ficou mais clara também, nas atividades discutidas, a visão
da ferramenta como apoio ao trabalho em sala de aula e não como um recurso de
substituição da atuação do professor.
Sabemos que os professores precisam de tempo para a consolidação de novos
saberes e práticas (Tardif, 2000). Por essa razão, tivemos clareza de que todo o
processo realizado representou o desencadear de um percurso longo rumo à
integração das tecnologias na rotina do professor em sala de aula.

4.3 As percepções pós-formação
Na reunião de fechamento, indagamos informalmente os professores sobre a
relação da formação por eles vivenciada e a sua visão quanto ao uso das tecnologias
como apoio no processo de ensino e aprendizagem de Matemática. Nossa intenção foi
buscar os primeiros indícios de reflexão dos professores quanto às possibilidades de
contribuição das ferramentas trabalhadas na vivência da Matemática por parte dos
alunos. Segundo os professores, o seu olhar sobre as tecnologias mudou
positivamente. Mais especificamente sobre a Web 2.0, tratava-se de um conceito
ainda muito distante do contexto pedagógico destes professores.
Para os professores, a formação mexeu com suas ideias e formas de buscar
novas ferramentas. Consideraram um grande desafio fazer com que os alunos
também enxergassem as tecnologias como instrumento de aprendizagem, mas
defenderam a sua inserção de modo consciente e objetivo pelo professor, que deve
estar preparado para a adoção de tais recursos em suas práticas.
Entendemos e defendemos que a postura do professor constitui-se no principal
elemento para a prática reflexiva, preconizada por Schön (2000), e não é fruto das
ferramentas e sim do seu uso. Foi denotado um entendimento de que é necessária
uma mudança de postura para que as tecnologias de fato contribuam para uma prática
pedagógica na qual o estudante assuma mais a construção do seu conhecimento.
Recorremos às ideias de Tardif (2000) quanto às contribuições da formação para a
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reformulação e renovação de crenças e concordamos que esse é o caminho para a
adoção de novas posturas na ação docente.
O envolvimento do aluno como produtor de conteúdo por meio das ferramentas da
Web 2.0 também foi destacado pelos professores como um meio de grande potencial
na aprendizagem matemática. O Professor D viu a motivação como principal elemento
resultante dessa integração considerando que, fazendo uso de tais ferramentas, o
aluno passa de mero reprodutor para criador do conteúdo trabalhado, sentindo-se
parte daquilo que estuda. Destacou também, a pressão que o aluno sofre dentro de
sala de aula como algo prejudicial à sua aprendizagem.
Para a Professora E, inserir o aluno como produtor de conteúdo implica ao
professor saber trabalhar com os erros eventualmente produzidos por seus alunos.
Isso requer, na visão da professora, uma mudança de postura, rompendo com o
modelo de aula por todos nós conhecido e vivenciado enquanto alunos e, muitas
vezes, reproduzido como professores.
Quando entrevistamos os professores após o término da formação, buscamos
questioná-los quanto aos recursos que estavam usando e ao entendimento de suas
contribuições para a aprendizagem de seus estudantes. Procuramos ouvir os seus
relatos e ver um pouco do que permaneceu após a formação.
Os questionamentos feitos buscaram relacionar a atualidade com dados que os
professores apresentaram no questionário inicial e nas discussões realizadas da etapa
de estudos conceituais.
No início da formação, tanto a Professora C quanto a Professora E afirmaram
utilizar as tecnologias para entretenimento, estudo e atividades com os alunos.
Quando questionadas sobre qual a principal finalidade atual deste uso, ambas
afirmaram que passaram a buscar mais as tecnologias para o apoio de suas práticas
em sala de aula.
Quanto às ferramentas que passaram a utilizar, as professoras indicaram,
principalmente, as redes sociais e as ferramentas que foram trabalhadas durante a
formação – blogue, wiki e Google Drive® – apesar de considerarem que ainda fazem
pouco uso, apontando algumas dificuldades decorrentes de mudanças estruturais nas
escolas nas quais atuam.
Percebemos que os recursos da Web 2.0 trabalhados durante os ciclos formativos
permaneceram nas práticas das professoras entrevistadas. Destacamos essa
disposição e, principalmente, da permanência da exploração das possibilidades nas
práticas. Isso denotou que a dinâmica do processo formativo criou nas professoras um
hábito de busca e exploração que antes não existia, já que havia uma postura
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receptiva por parte dos professores participantes, aguardando prescrições sobre o uso
das tecnologias.
Questionadas sobre possíveis mudanças quanto ao uso das tecnologias para
ensinar Matemática após a formação vivida, ambas as professoras foram enfáticas ao
afirmarem que sim, ressaltando em suas respostas um novo comportamento quanto à
exploração de possibilidades de novos recursos.
As professoras veem as tecnologias como um estímulo diferente para os alunos
aprenderem conceitos matemáticos, desde que haja um preparo sério de atividades
envolvendo tais recursos. A Professora E enfatizou a importância do aluno assumir a
produção de conteúdos nas ferramentas da Web 2.0, mesmo não tendo conseguido
ainda trabalhar como gostaria.
Sobre possíveis dificuldades que ainda encontram, as professoras destacaram
que falta um tempo maior para que as tecnologias possam ser melhor aproveitadas
nas aulas. A Professora E destacou também, que ainda tem dificuldades em encontrar
relatos de experiência na internet, mas também destaca o fator tempo como relevante.
Questionadas se agora se consideram professoras que usam tecnologias
constantemente em suas respectivas práticas, ambas as professoras disseram que
sim, mas ressaltam que ainda têm um longo caminho a ser percorrido, apesar de se
sentirem mais confiantes agora do que antes da formação.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos afirmar que, no início da formação, os professores demonstraram
compreender a necessidade de integrar as tecnologias em suas práticas,
argumentando que os seus alunos precisavam se inserir no atual contexto tecnológico.
Entretanto, apesar de algumas experiências prévias, denotaram uma preocupação em
aprender a fazer tal uso, principalmente no que diz respeito ao ensino de conceitos
matemáticos. As falas denotaram uma postura receptiva por parte dos professores,
esperando da formação as respostas necessárias, prontas e acabadas. Entendemos
tal postura como decorrente dos modelos formativos aos quais os professores
estavam acostumados.
Quanto à Web 2.0, tratava-se, naquele momento, de um conceito conhecido
apenas por uma professora e, mesmo assim, ela não conseguia vislumbrar muitas
possibilidades de uso para apoio na aprendizagem da Matemática.
Ao mesmo tempo, os professores denunciaram o pouco aprofundamento das
discussões acerca das tecnologias na formação inicial – quanto não inexistente – e a
formação continuada que prioriza a mera apresentação de ferramentas. Isso resultou
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em uma angústia, por parte dos professores, em conhecer e usar as tecnologias de
modo que realmente contribuíssem para a aprendizagem Matemática dos seus alunos.
Entretanto, ressaltamos a consciência dos professores quanto à importância e às
possibilidades de uso que as tecnologias podem vir a apresentar em um processo
formativo que realmente contribua para que eles conheçam os recursos e vislumbrem
o seu uso dentro da complexidade inerente ao ensino e aprendizagem da Matemática.
A análise das percepções dos professores participantes do processo formativo
nos permite afirmar que estas percepções passaram a considerar mais o potencial da
Web 2.0 como ferramenta pedagógica. De fato, o grupo já denotava desde o início da
formação um olhar otimista sobre as TIC e demonstrava muito interesse em explorar
novas possibilidades. Entretanto, percebemos que, em princípio, esse olhar ainda se
restringia ao uso pelo professor, num enfoque que atribuía ao aluno o papel de usuário
que desenvolveria atividades previamente elaboradas e totalmente controladas pelo
professor.
Ao término da formação, pudemos aferir que os professores mudaram de
perspectiva, considerando mais os aspectos interativos das ferramentas e,
principalmente, o aluno assumindo mais a produção das atividades e conteúdos.
Mesmo que algumas atividades não tenham sido concretizadas, houve uma intenção
dos professores em manter essa prática de exploração de novos recursos. Assim,
defendemos que o processo formativo vivido contribuiu para um uso reflexivo das
tecnologias, em um nível inicial e que, de acordo com os anseios apresentados pelos
professores após a formação, tenderam a consolidar-se com o tempo.
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Resumo:

Discutir o desafio da apropriação das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação por professores de línguas
estrangeiras em formação inicial participantes do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência de uma
Universidade Federal do Brasil é o principal objetivo desse
trabalho. Isso é necessário porque, mesmo considerando a
atual geração de alunos em formação inicial como sendo de
nativos digitais, o uso das tecnologias digitais acaba
acontecendo - de maneira diária e constante - apenas fora do
ambiente escolar formal. Percebe-se que não há uma
aplicação dos conhecimentos tecnológicos adquiridos pelos
indivíduos em sua vida cotidiana para o ambiente de sala de
aula,
ou
seja,
esses
conhecimentos
não
são
automaticamente transferidos e aplicados quando esses
mesmos indivíduos estão na posição de professores.
Compreender essa dificuldade na apropriação da tecnologia
em ambiente educacional é ainda um grande desafio, já que
a ideia da importância das tecnologias digitais em ambiente
escolar é largamente aceita no discurso de todos os agentes
educacionais, mas não colocada efetivamente em prática,
afinal, não basta a existência e acesso à tecnologia digital. É
preciso que os conhecimentos sejam compreendidos e
aplicados na escola através de práticas pedagógicas
significativas, em que o uso da tecnologia vá além da sua
simples utilização instrumental. Assim, nesse trabalho nos
debruçamos sobre o processo de elaboração de práticas
pedagógicas com o uso de tecnologias digitais no ensinoaprendizagem de línguas estrangeiras, tendo como corpus a
análise das iniciativas dos futuros professores em formação
inicial, bolsistas do programa, na elaboração de atividades
de
intervenção
nas
turmas
cujas
atividades
eles
acompanham durante todo o ano. Fazem parte dessas
atividades a elaboração de um projeto de intervenção,
composto de um plano de atividades, a discussão crítica
sobre ele, assim como sua aplicação e posterior reflexão.

Palavras-chave:

Tecnologia,
PIBID,
Práticas
Pedagógicas;
Ensinoaprendizagem de línguas estrangeiras; escola pública

Abstract:

Our work is primarily concerned with the challenges involved
in the appropriation of Digital Information and Communication
Technologies
by
beginner-level
participants
of
the
Institutional Program for Scholarships for Initiation in
Teaching in Brazil. Although the current generation of
beginner-level undergraduate students may be seen as
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“digital natives”, their use of digital technologies, however
frequent, takes place only outside the school environment. It
is evident that the technology skills which they acquire in
their daily lives are not transposed to the classroom, which
means these skills are not automatically applied when they
find themselves in the position of teachers. It is still
challenging to understand their difficulties in appropriating
technology to educational purposes, since educational agents
seem all to agree on how important digital technologies are in
school, while failing to put it to actual classroom use, and
while simply providing access to digital technology is far from
sufficient. These skills should be understood and applied in
schools by meaningful teaching practice, which should go
beyond the mere instrumental use of technology. Therefore,
we here focus on the process of elaboration of digital
technologies assisted teaching practices in the foreign
language classroom. Our corpus is composed of classroom
activities and classroom interventions, elaborated and staged
by beginner-level teachers in training, who are the project
participants, during the course of a school year. These
activities comprise the development of an intervention
project, which consists of an activity plan, its critical
discussion, its application and further reflection.
Keywords:

Technology; PIBID; teaching practice;
teaching and learning; public school.

foreign

language

1. INTRODUÇÃO
O uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) em sala de aula não é
uma novidade para o professor de línguas estrangeiras. Durante todo o século XX, é
grande o número de metodologias que utilizam algum tipo de tecnologia para o ensino
de idiomas (Paiva, 2015). Isso se dá especialmente pela potencial aproximação com o
registro da língua estrangeira quando falada por nativos, além de possibilitar uma
interação com esses falantes.
Com a expansão das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC),
essas potencialidades ficaram ainda maiores, diminuindo virtualmente a distância
espaço-tempo e permitindo que o aprendiz da língua estrangeira sinta-se e, por que
não esteja, cada vez mais próximo da referência linguística que gostaria de aprender,
de seu “registro-alvo”, portanto. Todo esse cenário aparece, assim, como o “paraíso”
para a aprendizagem da língua estrangeira, inclusive como a solução para várias
dificuldades que os professores tinham em suas atividades de planejamento e
preparação de aulas, com a dificuldade de acesso a recursos e textos autênticos.
No entanto, essa não é a realidade que se apresenta atualmente. Mesmo sendo
os atuais alunos de licenciaturas formalmente considerados como nativos digitais nascidos a partir dos anos 1980 (Prensky, 2001; Palfrey, Grasser, 2011) -, eles ainda
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estão longe de aplicar seus conhecimentos tecnológicos em práticas pedagógicas
eficazes e significativas, isso quando há alguma intenção de fazê-lo.
Se consideramos as diferentes fases de apropriação e uso de computadores
descritas por Pennington (1996), onde a fase (1) limitava seu uso a um pequeno grupo
de cientistas; a (2) expandia o acesso a um grupo também limitado de professores de
instituições de ensino de prestígio; a (3) inicia uma ampliação mais concreta do
computador na esfera educacional; a (4) estende o uso à esfera privada e de maneira
individual com máquinas pessoais; a (5) concretiza a apropriação do uso pelo
educador e tem-se, de maneira gradual, sua incorporação nas práticas pedagógicas; a
(6) marca o momento de letramento digital e, finalmente, a (7) em que todos os
indivíduos se apropriam das tecnologias digitais e as compreendem, percebemos que
em 20 anos ainda estamos longe de alcançar as últimas fases do processo.
Atualmente, ainda é significativo o número de professores ou futuros professores
que não conseguem avançar para ou na fase 5, ou seja, que não aplicam em sua
práxis o conhecimento tecnológico pessoal que têm, incorporando-o em suas práticas
pedagógicas. Para que se sintam capazes de fazê-lo, precisam apropriar-se desse
conhecimento em situações pedagógicas de uso do conhecimento, o que acontece
quando testam possibilidades, compartilham experiências, refletem sobre caminhos
possíveis e percebem tais práticas como significativas para eles e para seus alunos.
Por isso, acreditamos que o curso de formação inicial de professores seja um
espaço profícuo e rico para o aumento gradativo e consistente de profissionais da
educação que atuem utilizando os recursos tecnológicos digitais em seu cotidiano de
trabalho de maneira crítica e significativa. É sobre uma dessas experiências que
detalharemos nesse artigo, resultado de uma pesquisa de caráter qualitativo baseada
em um estudo de caso em que os investigadores recolheram seus dados através da
observação participante.
Foram analisadas as atuações de 10 indivíduos, todos estudantes de Licenciatura
em Letras na modalidade presencial e bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência, PIBID, através do qual participam de atividades em escolas de
educação básica. Os dados que embasam esse estudo foram recolhidos no ano de
2015, durante o processo de desenvolvimento, aplicação e avaliação de dois projetos
de intervenção nas escolas participantes do programa.
2. FORMAÇÃO INICIAL PARA O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
2.1

Tecnologia E Formação Inicial De Professores De Línguas Estrangeiras
A inserção de toda tecnologia no ambiente escolar sempre foi um desafio para

qualquer educador e para o professor de línguas adicionais isso não foi diferente. Há
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uma pressão natural da sociedade para que as tecnologias sejam, pouco a pouco,
compreendidas, incorporadas e (re)aplicadas em contexto escolar, para uma
democratização do seu uso. Essa incorporação nunca é rápida; ela exige tempo e
convencimento. Como cita Paiva (2015, p. 22), “o sistema educacional sempre se viu
pressionado pela tecnologia, do livro ao computador, e faz parte de sua história um
movimento recorrente de rejeição, inserção e normalização.” Mas para que essa
inserção tenha alguma chance de acontecer com sucesso na escola, a formação do
professor é um elemento chave no processo. E ela pode se dar em duas frentes: em
uma formação continuada, para os professores já atuantes na escola, ou em uma
formação inicial, para os futuros professores.
No curso de licenciatura em Letras, nosso recorte nesse trabalho, já há a bastante
tempo uma preocupação com a inserção da tecnologia no ensino de línguas
estrangeiras e isso se concretiza no currículo do curso. No Plano Político Pedagógico
(PPP) do curso de Letras Espanhol da Universidade Federal de Santa Catarina, por
exemplo, há um item (1.20) exclusivo para falar das tecnologias de informação e
comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem. Ali é mencionado que o Curso
de Letras Espanhol na modalidade presencial, devido à experiência de seus docentes
no Curso de Letras Espanhol modalidade a distância, defende os ambientes virtuais
de ensino - aprendizagem (AVEA) e o uso da hipermídia para o ensino da língua
estrangeira, e dá exemplos dessa aplicação em algumas disciplinas que estão no
AVEA. Mas, a tecnologia acaba perpassando também outros itens do PPP do curso,
quando descreve seus: objetivos, os conteúdos curriculares das disciplinas, a
metodologia utilizada, os componentes curriculares (PCCs) e o perfil profissional do
futuro professor: "o licenciado em Letras Espanhol deve ser capaz de aprofundar-se
na reflexão teórica e crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos
linguísticos, literários e tradutórios, beneficiando-se também de novas tecnologias para
ampliar seu senso investigativo e crítico, investindo continuamente em seu
desenvolvimento profissional de forma autônoma." (PPP, 2013, pp. 09-10).
No entanto, apesar do Plano Político Pedagógico do curso contemplar as
tecnologias de comunicação e informação, no currículo do curso presencial de Letras
Espanhol (de 2007) não há nenhuma disciplina voltada especificamente à discussão e
reflexão sobre as tecnologias no ensino de línguas estrangeiras; e o uso de novas
tecnologias só é mencionado na ementa da disciplina de Linguística Aplicada I. Já no
currículo do mesmo curso, mas ofertado na modalidade a distância (de 2011), há uma
disciplina, já na primeira fase, chamada Introdução à educação a distância que
contempla na ementa os “ambientes virtuais de ensino-aprendizagem”. Além dessa, a
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disciplina Literatura e Ensino II contempla também na sua ementa questões como o
livro e a internet, novas tecnologias e novas linguagens.
Fica claro, assim, que no curso a distância os alunos, até pela própria dinâmica do
curso, estão mais expostos às tecnologias no seu sistema de ensino-aprendizagem do
que o aluno do curso presencial, já que, apesar dos professores defenderem a
utilização dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem e o uso da hipermídia para
o ensino da língua estrangeira, nem todos utilizam de fato esse ambiente (Moodle)
como ferramenta auxiliar no desenvolvimento das suas disciplinas no presencial. Isso
pode ocorrer por vários fatores, inclusive pelo excesso de trabalho e a falta de tempo
em criar e manter esse ambiente, já que no não existe na modalidade presencial uma
equipe de apoio - designers educacionais, designers gráficos e tutores - para o
desenvolvimento e manutenção dos ambientes virtuais.
Quanto à estrutura tecnológica oferecida aos alunos na universidade, o Curso de
Letras Espanhol conta com salas equipadas com multimídias, 2 laboratórios de
informática – disponíveis aos alunos de Letras – e um laboratório da área de espanhol
de uso compartilhado com os alunos do curso presencial e tutores da modalidade a
distância. Pode-se considerar, dessa forma, que existem espaços físicos disponíveis
no ambiente universitário para utilização das TDICs em quantidade suficiente,
parecendo estar a dificuldade de apropriação das tecnologias em outra esfera que não
a material.

2.2

O Pibid E A Formação Inicial De Professores De Línguas Estrangeiras
Considerando a existência de uma infraestrutura física, com laboratórios, salas

multimídia e internet de alta velocidade à disposição dos futuros professores de
línguas adicionais na universidade, nos debruçamos sobre um outro fator determinante
do processo de apropriação: a formação crítico-reflexiva do futuro professor. Essa
formação se dá ao longo do curso, com a utilização das tecnologias digitais nas
disciplinas e práticas curriculares, como falamos anteriormente, ou em projetos e
atividades de extensão, como é o caso do PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência, projeto desenvolvido na universidade através, entre outros, do
subprojeto de Letras Espanhol.

2.2.1 PIBID como espaço de compreensão da prática na escola
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, é um programa
de iniciativa do governo federal que pretende aproximar os alunos dos cursos de
formação inicial da realidade das escolas brasileiras, através da presença desses
alunos no ambiente escolar, sob a orientação e supervisão de um professor da
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universidade a que está vinculado e outro da escola em que desenvolve o projeto de
extensão. Segundo o edital 61/2013 do programa, ele visa “ao aperfeiçoamento da
formação inicial de professores por meio da inserção de estudantes de licenciatura em
escolas públicas de educação básica” (BRASIL, 2013).
Por sua extensão, chegando a todas as regiões do país, tornou-se um programa
de referência na inserção dos futuros professores no universo escolar, em especial da
escola pública, desde o início de sua formação universitária, fazendo-os (re)conhecer,
observar, refletir, discutir, analisar e (re)inventar práticas pedagógicas consistentes e
significativas para os alunos. Mas sua proposta atinge e transforma também o olhar
dos professores envolvidos: da escola, com o “sangue novo” de quem está ali para
aprender e apreender toda a experiência possível, gerando trocas, reflexões e
análises; e da universidade, que se (re)aproxima da realidade da escola, sempre e
rapidamente mutante, mantendo-se atualizado e próximo da prática escolar, tudo
funcionando para uma constante retroalimentação do processo.

2.2.2 Os alunos do PIBID de espanhol e a apropriação da tecnologia
É com o objetivo de aprender e apreender dentro da escola que os alunos de
letras se candidatam a uma bolsa para participar do projeto e eles compõem a equipe
com interesses e conhecimentos prévios dos mais diversos: alguns se interessam
mais pelo ensino da língua estrangeira, outros pela sua literatura; uns têm mais
domínio da língua, outros menos; uns sempre estudaram em escolas públicas, outros
terão seu primeiro contato a partir da experiência do PIBID.
Essa diversidade de perfis também aparece no grupo quando a questão é a
apropriação da tecnologia. Quase todos os alunos do PIBID usam, tanto nas aulas do
curso como fora delas, celulares modernos, com inúmeros aplicativos, tablets e
notebooks. Porém, pode-se perceber que apesar de eles terem ao alcance tantos
recursos, muitos demonstram ter pouco domínio de alguns softwares bastante comuns
no meio acadêmico, como o power point, um programa usado em criação, edição e
exibição de apresentações gráficas. Quando se trata de ferramentas mais elaboradas,
como o prezi, o equivalente online para apresentações, a maioria dos alunos e
inclusive professores, desconhece ou só ouvir falar, mas não sabe utilizá-lo.
Atualmente, no meio acadêmico, recursos como o compartilhamento de arquivos
e ferramentas de colaboração estão bem difundidos entre alunos de pós-graduação e
professores, e entre professores da mesma instituição e/ou de instituições diferentes.
Porém, esse meio colaborativo quase não é utilizado entre os alunos de graduação.
Muitos dos “pibidianos” que já passaram pelo projeto precisaram aprender a usar
melhor alguns desses recursos, como é o caso do Google Drive, um serviço de disco
1430

virtual que permite o armazenamento de arquivos na nuvem e possui aplicativos para
sincronização. Sua aplicação incentiva a interação da equipe, assim como o
preenchimento e compartilhamento de relatórios, tarefas, questionários e o
arquivamento de documentos e fotos que são organizadas em pastas. Percebe-se que
o trabalho colaborativo no projeto, através de ferramentas como essa, facilita as
experiências de aprendizado e aumenta a autonomia e segurança do futuro professor.
Por outro lado, os licenciandos mais resistentes à apropriação da tecnologia tendem a
ficar mais isolados, talvez porque a vejam apenas como entretenimento e tenham mais
dificuldade em compreender sua potencialidade para a aprendizagem.

2.3

Práticas Pedagógicas Na Escola
Não há um formato padrão e pré-determinado na maneira como cada subprojeto

deve trabalhar e desenvolver suas atividades no PIBID. Essa escolha deve partir dos
orientadores das universidades, professores das escolas e alunos bolsistas,
analisando as especificidades de cada conhecimento, as necessidades de cada curso,
de cada comunidade escolar e das potencialidades do trabalho.
Dentro da equipe do PIBID/Espanhol sempre houve a compreensão de que a
proposta de atividades do PIBID tinha uma natureza diferente daquela dada ao estágio
supervisionado do curso, disciplina obrigatória que propõe a inserção dos futuros
professores no ambiente escolar com práticas de docência, assumindo inteiramente a
regência de uma turma por um determinado tempo. Assim, os alunos do PIBID atuam
de maneira diferente em sala, observando o contexto da práxis, refletindo e discutindo
sobre ela em reuniões mediadas e auxiliando o professor regente em suas atividades,
desde o seu planejamento até a sua aplicação.
Essa proposta estava, no entanto, desmotivando os bolsistas que tinham, a partir
da convivência na escola, um forte desejo de intervir mais diretamente com propostas
de atividades. Por essa razão, houve uma evolução no formato primeiramente
adotado, em que projetos de intervenção são elaborados pelos alunos para que
compreendam na prática o processo de criação, desenvolvimento, aplicação e
avaliação das atividades pedagógicas.

2.3.1 Intervenção no PIBID de Espanhol
O PIBID de Espanhol desenvolve atualmente em suas escolas parceiras a
aplicação de projetos de intervenção pelos “pibidianos”. Trata-se de uma atividade
pesquisada e elaborada pelos alunos de letras, com base nos conteúdos já
trabalhados em sala de aula pela professora supervisora da escola e cujo objetivo é
fazer o bolsista refletir sobre a realidade percebida em sala de aula e repensar novas
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formas de trabalhar um mesmo conteúdo de maneira a atingir alunos com diferentes
estilos de aprendizagem; refletir sobre como planeja, como ensina e como os alunos
aprendem.
Pretende-se, através dos projetos de intervenção, que os alunos da escola se
sintam mais envolvidos e motivados para aprender a língua estrangeira, e que os
bolsistas, a partir da própria prática, sejam reflexivos, compreendam o ofício de
ensinar a língua estrangeira de modo responsável e crítico, e possam relacionar e
aprofundar o conhecimento sobre diferentes correntes didático-metodológicas e suas
aplicações em contextos escolares.
Assim, no ano de 2015, os “pibidianos” (dez alunos ao todo) realizaram,
organizados em dupla, três projetos de intervenção, totalizando quinze projetos. Para
a primeira experiência de intervenção o tema foi livre; como era a primeira experiência
de docência para quase a totalidade do grupo, havia a preocupação de que um tema a
que eles não estivessem habituados ou não se sentissem confortáveis em trabalhar
fosse mais um obstáculo ao processo. Superada a primeira etapa de maneira positiva,
a segunda fase de intervenções teve como temática a literatura no ensino de línguas
e, como terceira fase, o ensino da língua estrangeira tendo a tecnologia digital como
recurso pedagógico.
Quando iniciada a terceira fase, com os bolsistas já compreendendo bem o
funcionamento de um projeto de intervenção, acreditávamos que seria mais fácil a
elaboração de uma nova atividade, mas os obstáculos foram vários. Um deles, de
ordem técnica, diz respeito à estrutura de laboratórios e acesso digital dentro da
escola, que não dava conta do trabalho com todos os alunos ao mesmo tempo. No
entanto, houve também uma grande dificuldade, por parte dos “pibidianos”, na
elaboração de atividades de ensino com o uso de tecnologias digitais. Os bolsistas,
apesar de nativos digitais e, como dissemos anteriormente, usuários de tecnologia em
seu dia a dia, não conseguiram pensar atividades significativas, em que o uso do
recurso tecnológico digital propicia contexto de aprendizagem especial, que não
existiria se não houvesse a tecnologia. Mas entendemos esse processo como normal,
já que, como comentam Ortega e Echeverría, “en la docencia y la investigación en
Humanidades, en un momento de transición como el que vivimos, hay ocasiones en
que la aplicación de las TIC reproduce esquemas y maneras propios de un mundo
analógico trasladándolos a un contexto digital.” (2014, p. 13)
Em duas das propostas de intervenção, por exemplo, foram desenvolvidos vídeos,
um a partir da produção escrita dos alunos, outro a partir da produção oral. Em ambos
os casos a tecnologia digital ficou “controladamente” nas mãos dos bolsistas, que
gravaram os alunos em sala de aula, desenvolveram uma pós-produção do material
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fora da escola e apresentaram um produto final já pronto para o aluno. Houve, nas
duas situações, o uso da tecnologia, mas elas ficaram restritas ao uso dos alunos do
PIBID e não se tornaram um elemento facilitador da aprendizagem da língua
estrangeira, já que no caso dos alunos que realizaram a produção escrita, ela
aconteceu (e aconteceria) independente de uma tecnologia digital; já para a produção
oral, um recurso digital era essencial para a gravação, mas da forma como a atividade
foi estruturada, ela serviu apenas como registro de uma atividade e não como um
recurso que retroalimenta o processo de aprendizagem. Na atualidade, o futuro
professor precisa desenvolver competências que o ajudem a tornar a tecnologia uma
ferramenta útil e significativa em termos pedagógicos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência de aplicação dos projetos de intervenção com o uso de tecnologias
digitais dentro do programa do PIBID/Espanhol nos mostrou que ainda há um caminho
para alcançarmos os níveis mais avançados de apropriação da tecnologia propostos
por Pennington (1996). O uso do digital está cada vez mais difundido, a infraestrutura
cada vez mais presente, mas o pensar esse recurso em contexto de uso efetivo e
significativo em sala de aula ainda é um desafio bastante importante. Mesmo para
professores de línguas adicionais, acostumados a buscar uma gama de recursos que
aproximem seus alunos do registro da língua em situação real de uso, ultrapassar o já
conhecido e partir para usos mais amplos ainda é uma barreira. Segundo Leffa e
Garcia “o dilúvio de informação que caracteriza a sociedade em rede, no qual estamos
todos imersos, exige a preparação de indivíduos que sejam capazes de compreender,
utilizar e criar conhecimento fundamentado nos recursos propiciados pelas novas
tecnologias” (2010, p. 336).
Todas as intervenções foram bastante válidas e significaram muito para os alunos
do PIBID, levando-os a buscar alternativas possíveis, desafiando seus conhecimentos,
exigindo novos aprendizados. Isso já valida todo o trabalho e o torna fundamental; já
enriquece nossos futuros professores com um passo a mais para uma formação para
as tecnologias. Mas ele também nos mostra que o caminho a percorrer é longo para
chegarmos ao letramento digital e à apropriação da tecnologia digital por todos os
indivíduos.
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Resumo:

O artigo expõe algumas perspectivas para a formação de
professores dos anos iniciais do ensino fundamental,
formação essa voltada à apropriação das tecnologias
digitais, tomando por cenário algumas experiências
formativas desenvolvidas com estudantes do Curso de
Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul, da
cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil. A análise
realizada, de natureza qualitativa, sinaliza que embora a
tradição consolidada nos cursos de pedagogia no que se
refere a incorporação das tecnologias nas práticas
pedagógicas de sala de aula, a geração de futuros
profissionais que estão em processo de formação na
universidade acredita e investe nas possibilidades de
mudanças na prática a partir do uso desses recursos.
Conforme perspectivas das estudantes envolvidas nas
atividades, as tecnologias digitais possibilitam diferentes
modos de promover os processos de desenvolvimento da
leitura e escrita, a produção literária, bem como de conceitos
e noções em matemática. De maneira geral evidenciam a
possibilidade de mudanças na dimensão pedagógica das
práticas de sala de aula, que abarcam os modos de promover
o ensino, as especificidades da aprendizagem de cada
criança, as relações entre as crianças, a autoestima e
confiança, bem como a cultura de sala de aula instituída na
escola. Destacam as possibilidades de favorecer a motivação
das crianças para o processo de aprender. Por fim sinalizam
que ainda há muitos desafios a serem superados no âmbito
da cultura escolar para que as tecnologias digitais possam
efetivamente impregnar-se à prática docente.

Palavras-chave:

Formação inicial
pedagógica.

Abstract:

This paper discuss some perspectives about elementary
school prospective teacher education, which prioritizes the
appropriation of digital technologies. For this we investigated
some formative experiences that was developed with
Pedagogy Course’ students of Federal University of South
Frontier, Erechim city, Rio Grande do Sul, Brazil. The
analyses, which went conducted in the research interpretative
qualitative perspective, revealed that these students
demonstrate interest and motivation to incorporate the
technologies in the classroom practices, as well as belief and
invest in the change possibilities that might occur in such
practices from use these resources. According students
perspectives the digital technologies allows many different
ways to develop write and lectures process, literary
composing as the development of mathematical concepts and
ideas. In the most the students emphasize possibilities of

docente,

tecnologias

digitais,

prática
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changes in the pedagogical dimension of classroom practices
which involve ways of teach promote, considering the
learning specificities, the relationships among children, the
self-esteem and confidence, as well as classroom culture
instituted in the school. Also, highlight several possibilities to
promote motivation of children to the learning process.
Finally emphasizes several challenges that must be
overcome in the scholar culture to that the digital
technologies might be incorporate in the professional practice
of teacher.
Keywords:

Teacher initial education, digital technology, pedagogical
practice.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, a formação de professores tem suscitado novos direcionamentos em
face às mudanças sociais, culturais e políticas em curso no país desde o despontar do
novo milênio. Além disso, o cenário educacional brasileiro, por sua amplitude e
complexidade, é permeado por problemas de naturezas diversas, principalmente no
que diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem, aspecto esse que tem
mobilizado esforços no sentido de melhorar a educação em nível nacional. Dentre as
questões problemáticas na educação escolar do país concentram-se as dificuldades
relativas à aprendizagem de crianças dos anos iniciais1 do ensino fundamental. Com
isso, despontou um movimento de reorganização curricular que se estende da
educação escolar aos cursos de licenciatura, por meio do qual busca-se rever as
diretrizes da formação de professores e do currículo escolar, de modo a modificar as
práticas promovidas e superar alguns dos problemas educacionais em âmbito
nacional. De acordo com a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a
formação continuada, “a formação docente inicial e continuada para a educação
básica constitui um processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria
permanente da qualidade social da educação e à valorização profissional [...]” (Brasil,
2015, p.4).
No que concerne à formação de professores dos anos iniciais, em nível de
licenciatura, verifica-se que atenção especial tem sido dada ao desenvolvimento de
um repertório de conhecimentos e práticas voltadas à sala de aula, além da base
teórica inerente aos cursos de pedagogia. Além disso, em face ao movimento de
mudanças educacionais deflagrado pelas diretrizes curriculares nacionais dos cursos
de licenciatura, novos desafios têm se colocado ao processo formativo e a prática do
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professor que ensina nos anos iniciais do ensino fundamental, dentre eles a
apropriação das tecnologias digitais.
A noção de apropriação entrelaçada às considerações do texto ora exposto diz
respeito ao processo por meio do qual o conhecimento constitui-se em um movimento
espiral, um processo dialético em que o sujeito se relaciona com os outros e com a
realidade, atribuindo significado às suas experiências nessa realidade e produzindo
conhecimento a partir dessas significações. Além disso, a apropriação do uso
pedagógico e social das tecnologias digitais propicia formas distintas de promover a
prática docente, modificar os processos de ensino e aprendizagem e, principalmente,
torna-se condição essencial à adaptação do professor à nova cultura escolar, que é
moldada com a presença desses recursos, bem como à participação das pessoas na
sociedade (Richit, 2010).
E é no âmago desse movimento de mudanças que novos enfoques, disciplinas e
práticas têm sido introduzidos nos programas curriculares dos cursos de licenciatura,
particularmente no Curso de Pedagogia. Dentre as modificações implementadas
destaca-se a introdução de disciplinas voltadas à formação tecnológica dos futuros
professores, as quais, por sua vez, têm demandado dos estudantes uma postura e
uma prática social diferenciada.
Em face ao cenário que vem se constituindo na educação brasileira, estudos
voltados a compreender o modo como a formação tecnológica tem permeado o
processo formativo como um todo e, ainda, como essa formação pode moldar a
prática docente em sala de aula tornam-se crescentemente relevantes. Nessa
perspectiva, o texto aqui sistematizado constitui-se, mobilizado pelo objetivo de
evidenciar, a partir do olhar de estudantes de um curso de pedagogia de uma
universidade pública federal brasileira, perspectivas para a formação de professores
dos anos iniciais do ensino fundamental, formação essa voltada à apropriação das
tecnologias digitais e sua utilização nas práticas de sala de aula.
2. FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E TECNOLOGIAS DIGITAIS:
ENLACES E EMBATES TEÓRICOS E LEGAIS
Para Pérez Gómez (1998, p.13) “a educação, num sentido amplo, cumpre uma
iniludível função de socialização, desde que a configuração social da espécie se
transforma em um fator decisivo da hominização e em especial na humanização do
homem”. Em face a esse entendimento, o autor acrescenta que a função da escola,
entendida como “instituição especificamente configurada para desenvolver o processo
de socialização de novas gerações, aparece puramente conservadora: garantir a
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reprodução social e cultural como requisito para a sobrevivência mesma dessa
sociedade” (p.14). Os entendimentos de Pérez Gómez põem em relevo a função social
da educação e da escola, e por essa razão inauguram as reflexões sobre formação
tecnológica de professores dos anos iniciais no presente texto, uma vez que promover
a inclusão digital em educação tem se constituído em um compromisso social da
escola (Bonilla, 2010).
E a questão da formação tecnológica, por sua vez, insere-se nos processos de
formação profissional docente, seja inicial ou continuada, que são mobilizados por
políticas e programas nacionais. A formação inicial, especificamente, que interessanos nesse texto, tem sido delineada por políticas que buscam adequar a educação às
mudanças sociais e econômicas do país. Desde os anos 1930, quando da elaboração
do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova2, a formação para a docência tem
interessado ao poder público. E com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB, Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, foram estabelecidas as
bases principais do percurso formativo em nível de licenciatura, atrelando-o a titulação
exigida para a docência em todos os níveis de ensino da educação básica. As
diretrizes presentes na LDB são sistematizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a formação em licenciatura, sendo a sua última versão de 2015. E todas essas
dimensões da formação de professores no Brasil estão circunscritas na educação
escolar, que também é atravessada por processos diversos, tais como a cultura de
formação predominante, as políticas públicas educacionais, as funções sociais da
escola, etc.
Além disso, historicamente a educação escolar no Brasil é marcada por uma
tradição político-pedagógica que molda os projetos pedagógicos e os programas
curriculares da escola, as práticas de sala de aula, as relações entre os sujeitos
imersos nesse meio, a cultura escolar, a cultura docente e, por conseguinte, os
percursos escolares de crianças e jovens.
Além disso, os percursos formativos dos professores, em sua totalidade, são
constituídos a partir de diretrizes curriculares nacionais, contudo suas práticas, ao
imergirem no contexto da escola, tendem a ser diferenciadas pela dinâmica específica
de cada instituição. Esse aspecto sinaliza que há uma cultura escolar instituída, a qual
determina as posturas e práticas dos profissionais que nela atuam.
De acordo com Dayrell (1996, p.137), cultura escolar é um ambiente constituído
pelas “interações, negociações e compartilhamento de experiências dos sujeitos sócioculturais que a constituem, sendo que, devido a isso, cada escola possui uma cultura
específica que pode até se assemelhar a outras, mas que nunca será a mesma”.
Nesse viés a cultura escolar, assim como a própria cultura, é constituída em um
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processo dialético a partir das relações e das práticas que perpassam o cotidiano dos
personagens do espaço escolar, sendo essas práticas concebidas como ações
compartilhadas por um determinado grupo cultural. Compõe-se, também, da estrutura
escolar e seus aspectos constituintes, incluindo-se o projeto político pedagógico, os
recursos didáticos disponíveis, as ações educativas historicamente reproduzidas etc.
Por meio das práticas cotidianas a escola transmite, modifica, produz e reproduz sua
própria cultura, e, por conseguinte, o seu papel social que historicamente se constituiu
e que, algumas vezes, diverge das reais funções da educação.
E aí comparece, também, a cultura docente, que é definida como o “conjunto das
crenças, valores, hábitos e normas dominantes que determinam o que este grupo
social considera valioso em seu contexto profissional, assim como os modos
politicamente corretos de pensar, sentir, atuar e se relacionar” (Pérez Gómez, 2001,
p.164).
Para além dessas questões, discussões sobre o papel das tecnologias digitais em
educação e, principalmente, os modos pelos quais essas tecnologias participam dos
processos de produção e apropriação de conhecimentos ocupam, ainda, importante
espaço no cenário educacional (político, pedagógico e científico). No bojo desse
movimento, o papel das tecnologias digitais em educação torna-se foco de análise,
uma vez que, conforme preconiza Pitt (1995), é preciso compreender como as
tecnologias podem vir a contribuir na modificação dos processos de formação de
professores e, por conseguinte, nas práticas pedagógicas escolares.
Sob esse enfoque, os cursos de licenciatura necessitam reestruturar-se de modo
a contemplar disciplinas e ações voltadas ao uso das tecnologias digitais,
promovendo, assim a formação tecnológica de futuros professores. Nesse sentido, as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica no Brasil, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, as
quais estabelecem que a organização curricular de cada instituição deve observar o
preparo para “o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores” (Brasil, 2002, p.4). Consta,
ainda, no Artigo 5º, inciso VI das Diretrizes Curriculares para os Cursos de
Licenciatura, instituídas em 2015, que compete a instituição formadora promover o
“uso

competente

das

Tecnologias

de

Informação

e

Comunicação

para

o

aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural dos (das)
professores (as) e estudantes” (Brasil, 2015, p.6).
Por outro lado, a formação tecnológica de professores no Brasil ainda encontra-se
em vias de idealização, ao tempo que as ações implementadas são, ainda, incipientes
e frágeis. Com isso, têm se disseminado uma cultura de formação docente baseada
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em ações pontuais, aligeiradas e compensatórias, baseadas em práticas de
instrumentação técnica e reprodução de experiências importadas de realidades
incompatíveis com a realidade brasileira (Richit, 2010; Barreto, 2003).
Por outro lado, preconiza-se na literatura da área de educação que os professores
precisam apropriar-se das tecnologias e de modos de utilizá-las nas práticas de sala
de aula, ao tempo que precisam refletir sobre a participação desses recursos nos
processos de ensino e aprendizagem e no próprio desenvolvimento profissional
docente, bem como sobre o impacto social e cultural desses recursos (Richit;
Maltempi, 2013).
Ao evidenciar as concepções associadas às políticas de formação tecnológica
provenientes do Ministério da Educação do Brasil, Barreto (2003) pontua que as
“tecnologias são incorporadas como presença que remete à ausência dos sujeitos, à
multiplicação do seu número. À redução do tempo e ao aligeiramento dos processos”
(p.283). Complementando diz que cabe aos professores dominar competências e
conhecimentos que lhes permitam apropriar-se desses recursos como uma forma de
melhorar a prática pedagógica.
Contrapondo as perspectivas subjacentes aos documentos oficiais analisados, a
autora sugere que a formação tecnológica do professor precisa superar às ações
mecânicas de ligar/desligar computadores. Essa formação precisa propiciar ao
professor as bases que lhe permitam redimensionar as práticas de sala de aula, e
promover usos diferenciados para as tecnologias disponíveis em seu contexto
profissional. “Entre as suas competências não podem estar apenas novos formatos
para os velhos conteúdos, mas novas formalizações. [...] o que está em jogo é a
apropriação das tecnologias, para muito além do acesso limitado à condição de
consumidor” (Barreto, 2003, p. 284).
Por fim, Barreto (2003) sugere que a ênfase das ações de formação tecnológica
de professores no Brasil tem repousado na apropriação de conhecimentos técnicos e
que têm falhado ao demonstrar a integração desses recursos em educação. E é essa
perspectiva que precisa ser superada, tanto no percurso formativo do professor quanto
nas práticas de sala de aula, desenvolvidas por esse profissional ao iniciar a docência.
Contariando a perspectiva acima comprende-se que as tecnologias digitais
precisam integrar o processo formativo do professor de maneira entrelaçada a
apropriação do conhecimento do conteúdo e pedagógico. Essa compreensão é
explicitada no conceito de Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo –
TPACK, abordada em Thompson (2008). Esse modelo evidencia os enlaces entre
tecnologias, abordagens pedagógicas e conteúdos curriculares, esclarecendo o modo
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como essas dimensões do conhecimento do professor tomam lugar nas práticas de
sala de aula pautadas nas tecnologias digitais (Harris; Mishra; Koehler, 2009).

3. O CENÁRIO DO ESTUDO E AS BASES METODOLÓGICAS DA
ANÁLISE
Em face às considerações explicitadas neste texto, sobretudo acerca das
mudanças em andamento nos cursos de licenciatura no Brasil, interessa-nos
investigar as perspectivas manifestadas por estudantes do Curso de Pedagogia da
Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil, acerca das possibilidades viabilizadas
pelo desenvolvimento de atividades pedagógicas pautadas no uso de tecnologias
digitais em classes dos anos iniciais do ensino fundamental.
A referida instituição oferece o Curso de Pedagogia em nível de licenciatura e
bacharelado, ambos com duração de dez semestres, equivalente a cinco anos. A
licenciatura em Pedagogia oportuniza aos acadêmicos uma formação diferenciada, por
contemplar disciplinas de formação específica do curso, formação básica (Produção
Textual, Introdução a Informática, Estatística, Matemática Instrumental, Libras, etc.),
formação geral para a cidadania (Direito e Cidadania; Fundamentos da Crítica Social;
Meio Ambiente, Economia e Sociedade; História da Fronteira Sul, etc.), além de
disciplinas de formação complementar (Educação Especial, Pedagogia Hospitalar,
Pedagogia e Movimentos Sociais, etc.).
Em relação à formação digital dos estudantes, cumpre destacar que o referido
Curso oferece duas disciplinas obrigatórias com esse foco: Introdução a Informática e
Tecnologias Digitais em Educação. Além disso, diversas práticas com tecnologias
permeiam as atividades formativas do curso, tais como em Produção Textual, Ensino
de Educação Infantil, Ensino de Artes, Metodologia do Ensino da Matemática,
Metodologia do Ensino de Geografia, entre outras.
O material empírico do estudo foi constituído no contexto de diversas atividades
formativas desenvolvidas na disciplina Tecnologias Digitais em Educação, sobretudo
na sistematização (em forma de produção textual) das reflexões e compreensões
produzidas em debates sobre a temática tecnologias na prática docente nos anos
iniciais. A análise realizada está em sinergia com a perspectiva qualitativa de pesquisa
esboçada em Denzin e Lincoln (2000), para os quais
A pesquisa qualitativa é uma atividade estabelecida que situa o observador no
mundo. Ela consiste de um conjunto de práticas interpretativas que tornam o
mundo visível. [...]. Elas traduzem o mundo em uma sucessão de
representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias,
gravações e memorandos de interesse próprio. Neste nível, pesquisa qualitativa
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envolve uma abordagem interpretativa e naturalística do mundo. Isto significa
que pesquisadores qualitativos estudam coisas em seu ambiente natural,
tentando dar sentido ou interpretar o fenômeno em termos do significado que as
pessoas atribuem a eles (p.03).

Em consonância com essa perspectiva buscamos evidenciar, no contexto de
quarenta produções textuais, as perspectivas manifestadas pelos estudantes sobre as
possibilidades pedagógicas de atividades pautadas no uso de tecnologias, tanto para
a formação desses sujeitos quanto para a docência futura. Foram analisadas as
quarenta sínteses produzidas no ano letivo de 2014, as quais foram elaboradas
mediante as discussões sobre as possibilidades, limites e desafios das tecnologias
digitais nos processos de formação docente e prática pedagógica nos anos iniciais.
Tais discussões pautaram-se em leituras prévias acerca desses temas.
Tomando-se as perspectivas evidenciadas procedeu-se a análise baseando-se no
entendimento de Creswell (2014), para o qual o processo de análise implica
a organização dos dados, a realização de uma leitura preliminar dos dados, a
codificação e organização dos temas, a representação dos dados e a formulação
de uma interpretação deles. Esses passos estão interconectados e formam uma
espiral de atividades, todas elas relacionadas à análise e representação dos
dados (p.146).

De posse do material empírico (as quarenta sínteses elaboradas), procedeu-se a
leitura em busca das compreensões das estudantes, tomando-se por critério a
presença dos seguintes descritores: tecnologias, ensino, aprendizagem, formação,
prática pedagógica, inovação. Em seguida foram destacados nas sínteses todos os
trechos que continham um ou mais dos descritores acima. Posterior a essa etapa, os
trechos foram agrupados de acordo com a convergência das compreensões
evidenciadas. Conforme as perspectivas das estudantes envolvidas nas atividades
formativas, as tecnologias digitais possibilitam diferentes modos de promover os
processos de desenvolvimento da leitura e escrita, a produção literária e textual, bem
como de conceitos e noções em matemática, conforme exposto na próxima seção.

4. FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E PRÁTICA DOCENTE NOS ANOS INICIAIS
Ao proceder a leitura do material empírico constituído na disciplina de Tecnologias
Digitais em Educação, diferentes perspectivas acerca das possibilidades das
tecnologias nas práticas pedagógicas nos anos iniciais emergiram, as quais foram
agrupadas em três categorias: motivação, aprendizagem e novas práticas de sala de
aula. Essas categorias são discutidas no diálogo entre as compreensões evidenciadas
pelas estudantes e as perspectivas teóricas abordadas nesse texto.
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Os recortes abaixo evidenciam algumas das possibilidades sugeridas, as quais
trazem em sua essência, uma, duas ou até três das categorias explicitadas na análise
do material. Vale destacar que os excertos a seguir foram selecionados do conjunto
das produções textuais, por sintetizarem de forma pontual as perspectivas buscadas
para a constituição desse texto.
- Eu acredito muito na contribuição das tecnologias para ensinar as crianças do
1º ao 5º ano, e para os outros também. O professor pode desenvolver atividades
com historinhas, contos de fada, músicas e filminhos do youtube para atrair a
atenção das crianças, porque elas adoram essas coisas. Aí o professor pode
trabalhar a leitura, a interpretação e a recriação dessas histórias. Sabemos,
porém, que muitos professores que já estão em sala de aula pensam que esses
recursos servem apenas para brincar, e que o professor não pode perder tempo
com essas coisas (Acadêmica A3).
- Para mim, qualquer tecnologia deixa a aula muito mais interessante. Imagine as
crianças podendo fazer as atividades usando um computador. Escrever uma
historinha no word e depois poder ilustrar essa histórinha com imagens que ele
vai pesquisar na internet. Ele pode até criar suas próprias historinhas em forma
de livro. Mas o problema é fazer isso acontecer na escola, pois os professores
que estão lá não se desafiam a mudar (Acadêmica B).
- Eu fico deslumbrada toda a vez que vejo alguma criança brincando com um
tablet ou um computador. Tem joguinhos tão interessantes, tem jogo para
separar sílaba, jogo para relacionar figuras e o nome dessas figuras, jogo para
completar frases, escrever frases, jogos das 4 operações. E quando a gente
usou os programinhas de criar histórias em quadrinhos aqui na disciplina eu
fiquei pensando no quanto as crianças vão gostar de criar histórias em
quadrinhos (Acadêmica C).
- Tem tanta coisa legal para usar com as crianças. Eu confesso que eu gostei
muito dos recursos para trabalhar com matemática. Eu gostei de usar o scratch
para desenhar as formas geométricas, escrever o nome das figuras, trabalhar
com figuras simétricas e até para trabalhar com resolução de problemas. As
crianças podem aprender muita matemática se o professor usar essas
ferramentas (Acadêmica D).
- O que tem de melhor nas tecnologias e a criação de vídeos com moviemaker e
esses outros programas de fazer videozinhos. As crianças podem usar toda a
criatividade para criar ou contar historinhas e animar do jeito que quiserem.
Podem até criar a história da vida deles usando as fotos de família e depois
colocando efeitos. É o máximo! (Acadêmica E).
- As tecnologias, simplesmente podem transformar o ensino no primeiro e no
segundo ano, quando as crianças estão aprendendo a ler e escrever, porque o
professor pode despertar o gosto pela leitura e escrita usando vídeos gravados,
jogos, músicas e até a gravação de histórias no celular. Porém infelizmente nas
escolas há muita resistência por parte dos professores e direção em usar esses
recursos, mesmo com o governo mandando os computadores e incentivando a
formação (Acadêmica F).
- São tantas possibilidades que fica difícil escrever. Com um simples celular ou
com uma câmera de vídeo o professor pode trabalhar com a criação e
dramatização de histórias, que é uma forma de trabalhar a expressão oral, a
criatividade, a expressão corporal e até a leitura e escrita... Mas eu sei que lá na
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escola isso não é tão simples, pois em geral os professores não usam as
ferramentas tecnológicas, porque muitos deles não gostam e outros não
aprenderam a usar (Acadêmica G).
- Eu acho que as tecnologias ajudam muito para trabalhar ciências. Por exemplo,
para trabalhar o reino animal, o professor pode pedir para as crianças tirarem
fotos de diferentes espécies de animais, insetos, etc., e depois fazer uma
apresentação em power point e junto com as crianças classificar os animais. Mas
para que isso aconteça a gente precisa aprender na nossa formação (Acadêmica
H).

Os recortes dos dados, expostos aqui, evidenciam que o uso de tecnologias, tais
como aplicativos da internet, tablets, celulares, softwares de programação (scratch),
editores de vídeo (moviemaker, por exemplo), podem favorecer o desenvolvimento de
diferentes atividades para os anos iniciais do ensino fundamental, por meio das quais
o professor pode desenvolver a leitura e a escrita, a apropriação de noções e
operações

matemáticas, interpretação de imagens e expressão oral, entre outras

possibilidades. Esses aspectos sinalizam que para essas estudantes as tecnologias
possibilitam ao professor desenvolver novas práticas, rompendo com a cultura
instituída na escola. Além disso, assumem importante papel no processo de
aprendizagem do aluno, seja da leitura, escrita ou apropriação de conceitos
matemáticos.
Em outras palavras, os aspectos destacados pelos estudantes sinalizam uma
mudança de postura do professor em formação no que diz respeito à modificação da
prática pedagógica e, sobretudo, possibilitar diferentes ritmos de aprendizagem. Ao
enfatizarem que “As crianças podem usar toda a criatividade para criar ou contar
historinhas e animar do jeito que quiserem”, essa estudante ressalta a possibilidade de
cada criança constituir o seu percurso de aprendizagem, de acordo com seus
interesses e vivências. Além dessa estudante, muitos outros evidenciaram a
possibilidade de favorecer diferentes ritmos de aprendizagem por meio das
tecnologias.
Outro aspecto manifestado em diversas produções textuais repousa na dinâmica
instituída na escola. Para muitas estudantes, além do professor possuir uma formação
que lhe permita promover práticas diferenciadas, ele precisa superar a tradição da
escola. Há, no contexto da escola, uma “agenda estabelecida” de atividades que são
aceitas e legitimadas, em face às quais novas práticas costumam não ser aceitas.
Esse aspecto diz respeito à cultura escolar, destacada por Dayrell (1996), e de acordo
com as produções das estudantes, o professor ingressante na carreira, ao imergir na
escola precisa “vencer a cultura escolar instituída” para, então, promover novas
práticas. A acadêmica G, afirma: “eu sei que lá na escola isso não é tão simples, pois
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em geral os professores não usam as ferramentas tecnológicas, porque muitos deles
não gostam e outros não aprenderam a usar”.
Esse “fenômeno” manifestado na instituição escolar vem corroborar a função da
escola, segundo Pérez Gómez (1998). Ou seja, na medida em que há na instituição
escolar uma cultura que molda as práticas de sala de aula, as relações entre os
sujeitos imersos nesse contexto, os percursos de aprendizagem, e que, por outro lado,
as vezes opõem-se às novas práticas, essa cultura acaba por reproduzir social e
culturalmente essa escola, a qual, assim operando, assegura a “sobrevivência mesma
dessa sociedade” (Pérez Gómez, 1998, p.13).
Portanto, embora os percursos formativos do professor sejam definidos por
diretrizes comuns, as quais muitas vezes preconizam a relevância da formação
tecnológica na licenciatura, a cultura da escola e, também a cultura docente, acabam
por moldar as posturas e as práticas dos professores, evento esse que compromete a
implementação de mudanças em educação, sobretudo no que diz respeito ao uso de
tecnologias. Portanto, o professor ao ingressar na escola necessita superar, além de
todos os desafios que se impõe à docência, o “poder formatador” da cultura escolar.
Há, além desse desafio, a necessidade de se promover novas ações de formação
no âmbito do processo de formação inicial, de modo que os futuros professores dos
anos iniciais possam ampliar e consolidar as suas perspectivas relativas ao uso das
tecnologias nas práticas de sala de aula e ao modo como esses recursos podem
influenciar os processos de aprendizagem dos alunos. Para tanto, há necessidade de
se enfatizar as possibilidades de articular a formação pedagógica, tecnológica e do
conteúdo, na perspectiva esboçada em Thompson (2008), no decorrer da formação,
assim como as diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura precisam contemplar
esse entendimento. Ponte (2000) destaca que as tecnologias podem favorecer novas
relações dos atores escolares com o conhecimento, novas formas de relação entre
professor e alunos e uma nova forma de integração do professor à organização
escolar e à comunidade profissional.
Sumarizando, a formação do professor, sobretudo a formação inicial em nível de
licenciatura, precisa promover atividades formativas diferenciadas, por meio das quais
o futuro professor desenvolva uma base de conhecimentos sobre as tecnologias e
modos de utilizá-las em seu desenvolvimento profissional e na sua prática de sala de
aula, aspectos esses apontados em Ponte (2000), Barreto (2003) e Richit (2010).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, a análise realizada sinaliza que embora a tradição consolidada nos
cursos de pedagogia no que se refere a incorporação das tecnologias nas práticas
pedagógicas de sala de aula, a geração de futuros profissionais que estão em
processo de formação na universidade acredita e investe nas possibilidades de
mudanças na prática a partir do uso desses recursos. De maneira geral evidenciam a
possibilidade de mudanças na dimensão pedagógica das práticas de sala de aula nos
anos iniciais, mudanças essas que abarcam os modos de promover o ensino, as
especificidades da aprendizagem de cada criança, as relações entre as crianças,
motivação para aprender, possibilidades de aprendizagem, elevação da autoestima e
confiança dos alunos, bem como a cultura de sala de aula instituída. Por fim sinalizam
que ainda há muitos desafios a serem superados no âmbito da cultura escolar para
que as tecnologias possam efetivamente impregnar-se à prática docente, promovendo
uma educação diferente e, quiçá, rompendo com a estrutura social instituída. Tais
desafios, por sua vez, solicitam estudos amplos e aprofundados com vistas as
compreendermos como esses desafios implicam no contexto escolar e nos
movimentos de mudança.
Notas:
1

Os anos iniciais do ensino fundamental, no Brasil, correspondem aos cinco primeiros anos
escolares do ensino fundamental de nove anos, primeira etapa da educação básica, a qual
compõe-se de ensino funamental (1.º ao 9.º ano) e ensino médio (1.º, 2.º e 3.º anos).
2
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, produzido em 1932 sob a coordenação de
Fernando de Azevedo em conjunto com outros intelectuais, consolidava a perspectiva
educacional de um segmento da elite intelectual à época, a qual vislumbrava a possibilidade de
uma reorganização da sociedade brasileira a partir do desenvolvimento da educação. Esse
documento tornou-se um marco do movimento de renovação educacional no Brasil, que, ao
mesmo tempo, reconhecia a desorganização do sistema escolar, atribuía ao Estado o
compromisso de organizar um plano geral de educação e defendia uma escola única, pública,
laica, obrigatória e gratuita.
3
Visando preservar a identidade dos estudantes, usa-se nesse texto a notação Acadêmica A,
Acadêmica B, e assim sucessivamente.
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Resumo:

Muito se tem falado sobre propostas e metodologias de
ensino que vêm contribuindo para o processo educacional,
seja para a formação continuada de professores ou na busca
de novas metodologias frente ao ensino tradicional. Se o
perfil do aluno se alterou, a prática do professor não pode
ser a mesma de outros tempos. Para tanto, a busca por
metodologias diferenciadas tem exigido do professor o
desenvolvimento de novas competências, a fim de atender
interesses e ritmos de aprendizagem dos alunos, seja do
ensino básico ou superior. Nessa perspectiva, este artigo
tem
como
proposta
apresentar
a
experiência
da
Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância (Cead) da
Universidade Federal de Viçosa no oferecimento de cursos
de capacitação para docentes, no ano de 2015, com o
objetivo de focar no curso de Metodologias Ativas. Os cursos
foram oferecidos para professores universitários e do ensino
básico e ainda para estudantes de licenciaturas da mesma
universidade, a fim de consolidar a necessidade de formação
dos atuais e futuros docentes no que concerne a
metodologias de ensino inovadoras que unam a utilização de
recursos tecnológicos com estratégias didáticas diversas.

Palavras-chave:

Metodologias ativas, prática docente, tecnologias.

1. A NECESSIDADE DA CAPACITAÇÃO DOCENTE
Diante da mudança de perfil do jovem que hoje está nas salas de aula, a
formação continuada do professor se torna cada vez mais necessária, sendo ela um
meio fundamental para se consolidar as mudanças (Behrens, 1996). Os cursos de
capacitação são importantes para esses profissionais no desenvolvimento de
competências tanto teóricas quanto práticas, principalmente a partir dos momentos de
práticas reflexivas. Além disso, tornou-se um grande desafio a busca de uma formação
crítica e criadora frente ao cotidiano da profissão. Confome afirma (Mitre et al., 2008):
Considerando-se, ainda, que a graduação dura somente alguns anos, enquanto
a atividade profissional pode permanecer por décadas e que os conhecimentos e
competências vão se transformando velozmente, torna-se essencial pensar em
uma metodologia para uma prática de educação libertadora, na formação de um
profissional ativo e apto a aprender a aprender (Mitre et al., 2008, p.2135)
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Em busca de minimizar o distanciamento entre a prática pedagógica e o perfil do
aluno de hoje, que constantemente está se atualizando no que se refere às
tecnologias da informação e da comunicação (TICs), a coordenadoria de educação a
distância de uma universidade de Minas Gerais lançou, em 2015, uma série de cursos
de capacitação para a prática docente. Com características temáticas e carga horária
distintas e curto período de realização, os cursos capacitaram cerca de quatrocentas
pessoas ligadas diretamente à educação.
Diante da prática da Cead e do cenário educacional atual, os cursos de
capacitação buscaram abordar desde aspectos necessários ao envolvimento do
professor na Educação a Distância (EAD) até a formação para uso das mídias e
metodologias inovadoras nos cursos a distância e presenciais. Entre esses, o curso de
Metodologias ativas na prática docente foi reofertado para cerca de oitenta
supervisores do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid),
programa

do

Ministério

da

Educação

gerenciado

pela

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e vinculado à universidade
supracitada, no período de agosto a outubro de 2015, totalizando uma carga horária
de cinquenta horas
É interessante ressaltar que o PIBID visa "elevar a qualidade das ações
acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das
instituições de educação superior, assim como inserir os licenciandos no cotidiano de
escolas da rede pública de educação, promovendo a integração entre educação
superior e educação básica". Tais objetivos se identificaram muito com os do curso de
Metodologias ativas na prática docente, que buscou promover maior interação entre
profissionais e estudantes de licenciaturas, a fim de mesclar a experiência nas salas
de aula dos ensinos fundamental e médio com as novas metodologias pesquisadas
nas universidades.
A parceria entre o setor de desenvolvimento de cursos a distância da universidade
e o Pibid também mostrou que a formação continuada do professor, seja em qualquer
nível de ensino, vem exigindo desse profissional novas competências em sua prática,
em um mundo fortemente influenciado pelos meios midiáticos. Tal formação tem
possibilitado que o professor adquira habilidades distintas em curto período de tempo.
Segundo Behrens (1996, p.135), “a essência da formação continuada é a construção
coletiva do saber e a discussão crítica reflexiva do saber fazer”. Dessa forma, a
capacitação por meio de cursos a distância vem proporcionar que professores de
áreas distintas troquem experiências e construam discussões ricas, baseadas nas
experiências de cada um com públicos diferenciados.
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Para Mileo e Kogut (2009), “a formação continuada é um dos aspectos
importantes para reunir a teoria e a prática no contexto profissional” (como citado em
Machado, 2005). Segundo André (2008, p. 59), os cursos de formação têm o papel de
“desenvolver, com os professores, essa atitude vigilante e indagativa, que os leve a
tomar decisões sobre o que fazer e como fazer nas suas situações de ensino,
marcadas pela urgência e pela incerteza”. Assim, as transformações proporcionadas
pela era digital, além de exigir profissionais mais preparados, contribui para o aumento
no oferecimento de cursos em EAD. Afinal, para Mitre et al. (2008, p.2136) “o ato de
aprender deve ser um processo reconstrutivo, que permita o estabelecimento de
diferentes

tipos

de

relações

entre

fatos

e

objetos,

desencadeando

ressignificações/reconstruções e contribuindo para a sua utilização em diferentes
situações”. Nesse sentido, a presença constante das tecnologias no cotidiano,
principalmente dos alunos, não deve afastar o professor; deve aproximá-lo de
propostas inovadoras, em busca de construção de um ambiente de aprendizagem
favorável.

2. A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE METODOLOGIAS ATIVAS: UM
PERCURSO A SEGUIR
As TICs, inseridas no contexto educacional, já estão acessíveis a praticamente
todos os indivíduos. Os jovens utilizam-nas com mais frequência e, a cada dia, mais
tipos de recursos tecnológicos entram no mercado. A escola, então, não pode ficar
contrária a essa realidade. Diante do avanço tecnológico, o professor precisa estar
preparado para motivar os alunos e utilizar esses novos recursos como aliados no
processo educacional.
Atualmente, os alunos da geração digital já não se sentem atraídos pelo ensino
baseado meramente em conteúdos e aulas tradicionais expositivas. Eles são
dominados por uma nova linguagem, na qual a tecnologia permite a conexão
instantânea a partir de um clique. Assim, é preciso pensar a articulação do
comportamento desses alunos com a sua formação. Essa articulação - acreditamos se dá entre a escola, o professor e as metodologias utilizadas.
Mitre et. al. (2008) ressaltam que o grande desafio deste início de século está na
perspectiva de se desenvolver a autonomia individual em íntima coalizão com o
coletivo. A educação deve ser capaz de desencadear uma visão do todo - de
interdependência e de transdisciplinaridade -, além de possibilitar a construção de
redes de mudanças sociais, com a consequente expansão da consciência individual e
coletiva:
1450

Portanto, um dos seus méritos está, justamente, na crescente tendência à busca
de métodos inovadores, que admitam uma prática pedagógica ética, crítica,
reflexiva e transformadora, ultrapassando os limites do treinamento puramente
técnico, para efetivamente alcançar a formação do homem como um ser
histórico, inscrito na dialética da ação-reflexão-ação (Mitre et al., 2008, p.2134).

Assim, uma das possibilidades que podem garantir essa articulação é a
instrumentalização das TICs como estratégias da educação. É premente repensar o
ensino tradicional para dar espaço a métodos que priorizem a colaboração, a
participação ativa do aluno na construção do conhecimento, no desenvolvimento da
autonomia, do senso crítico e da potencialização da capacidade de multitarefa característica de boa parte desses estudantes. Ainda segundo esta autora “a
aprendizagem, que envolve a autoiniciativa, alcançando as dimensões afetivas e
intelectuais, torna-se mais duradoura e sólida (...)” ( Mitre et al. 2008, p. 2136). Assim,
a experiência de oferecimento do curso de Metodologias ativas na prática docente
vem unir todas essas necessidades na formação do professor.
Pautado numa concepção pedagógica interativa, colaborativa e reflexiva, o curso
proporcionou uma rede de conhecimento, progressivo e continuado, com autonomia,
autodisciplina e comprometimento com a aprendizagem. Dessa forma, a construção
do conhecimento foi incentivada por meio da formação de grupos para a realização de
atividades que visaram promover o aprendizado colaborativo.
O curso contou com o acompanhamento de quatro tutores e foi finalizado com um
encontro presencial, no qual os professores discutiram formas de planejar e ensinar
com

metodologias

ativas,

elaboraram

práticas

didáticas

envolvendo

essas

metodologias, privilegiando a atuação do aluno de forma individual e em pares, bem
como interpretando o feedback dos estudantes em relação aos seus métodos de
ensino.
Além disso, no encontro final e nos comentários sobre a capacitação, observou-se
no discurso dos professores o crescente interesse pelo uso das TICs nas atividades
envolvendo metodologias ativas. A maioria demonstrou a firme determinação de
continuar aplicando métodos de ensino que motivassem cada vez mais a
aprendizagem dos alunos. O curso foi oferecido em caráter de educação continuada, a
distância. Todo o material didático (apostila, aulas narradas, guias de estudo,
atividades, além do material complementar na biblioteca: vídeos, textos, artigos, sites),
foi disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da universidade, o
PVANet.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização do curso comprovou, por meio dos relatos dos cursistas, a
importância de se repensar o ensino tradicional, particularmente a partir das
tecnologias e as metodologias ativas como aliadas no processo de ensinoaprendizagem. Além disso, o que fica claro, com a experiência, é que as
potencialidades das TICs seduzem todos aqueles que tomam conhecimento de seu
funcionamento e resultados, ou seja, que realmente compreendem seus recursos e
que buscam um aprofundamento em novas possibilidades.
A partir da avaliação final e das sugestões e críticas apresentadas pelos
professores no encontro presencial, foi possível constatar que a maioria deles
considerou possível o desenvolvimento de novas atitudes e habilidades, depois de
participar de um curso sobre metodologias ativas.
Em depoimento de avaliação do curso, um dos professores disse: “é preciso
pensar a nossa prática, estamos cansados da mesmice. Repensar a nossa prática, o
nosso trabalho. A escola muitas vezes é carente de estrutura e apoio pedagógico. O
curso veio para propor novas metodologias. Estamos avançando, mas ainda é muito
pouco”.
Sobre as metodologias ativas como estratégia de ensino uma professora apontou
que “os modelos inovadores de educação permitem explorar talentos individualmente,
desenvolvendo pessoas mais felizes e criativas, que não têm medo de errar ou
explorar possibilidades. O professor passa a ser um mediador do conhecimento e o
aluno se sente responsável pela sua própria aprendizagem”.
Ainda que haja necessidade de alguns ajustes metodológicos, o saldo final pode
ser considerado bastante positivo. Na prática, percebeu-se o interesse dos
participantes não só em se aprofundar ainda mais no tema, como também em fazer
com que recursos tecnológicos, como o quadro digital, passem a fazer parte do dia a
dia na sala de aula.
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Resumo:

Este artigo apresenta a metodologia e os primeiros pressupostos
teóricos de um estudo que tem como objetivo desenvolver um modelo
para a formação inicial de professores de informática. Nesta fase
estamos a trabalhar na conceptualização de um sistema de categorias
com base na literatura, que será posteriormente validado
empiricamente e que irá constituir o modelo de formação inicial de
professores de informática.
Como um primeiro passo para atingir esse objetivo, foi feita a tradução
de um sistema de categorias, criado e validado através de uma
investigação similar no contexto da formação de professores de
informática na Alemanha. Atualmente e com base neste sistema de
categorias estamos a fazer a codificação de todos os currículos de
formação de professores existentes em Portugal e a preparar um
conjunto de entrevistas para serem realizadas a especialistas.
Numa segunda fase prevê-se a validação quantitativa do modelo criado
na fase anterior.
Na sequência do exposto, optou-se por uma abordagem de natureza
mista, orientando a investigação pelos pressupostos de um design
exploratório sequencial. Tendo em conta que o estudo começa com
uma abordagem qualitativa, assumimos que nesta primeira fase se
privilegie uma metodologia de investigação associada a um paradigma
construtivista; na segunda fase do estudo, os pressupostos
subjacentes são incorporados dentro do paradigma pós-positivista.

Palavras-chave:

Ensino de informática, formação inicial, conhecimento pedagógico do
conteúdo.

Abstract:

This paper presents the methodology and the first theoretical
assumptions of a study that aims to develop a model for informatics
teacher education. We are working on a conceptualization of a model
for informatics education that is based on literature on the one way and
further empirically validated.
As a first step towards this goal, we have translated a category system
from a similar investigation. Currently we are coding all curricula for
teacher education in Portugal with this category system and preparing
interviews among experts.
In a second phase provides for the quantitative validation of the model
created in the previous phase.
Following the above, this work will be guided by the assumptions of an
exploration sequential design. Given that the study begins with a
qualitative approach, it can be said that in this first phase of this study is
organized according to the principles of the constructivist paradigm. In
the second phase of the study, the underlying assumptions are
embedded within the post-positivist paradigm.

1454

Keywords:

Informatics education, initial training, pedagogical content knowledge.

1. INTRODUÇÃO

A investigação internacional feita nas últimas décadas (Almstrum, Guzdial,
Hazzan & Petre, 2005; Armoni, 2011; CSTA, 2011; Gal-Ezer, Vilner & Zur, 2008;
Hromkovic, 2006; Royal Society, 2012; Stephenson, 2006) tem evidenciado a
crescente importância do ensino de informática nas escolas. Aprender informática
começa a ser tão importante como aprender matemática ou outras disciplinas, mas os
estudos alertam para um conjunto de considerandos, que é preciso acautelar, relativos
ao como e quando iniciar os alunos na aprendizagem da informática. Outro aspeto a
ter em conta é a formação dos professores de informática. O sucesso da
aprendizagem dos alunos está diretamente relacionada com os conhecimentos, as
conceções e as motivações dos professores. Diversos estudos (Ericson et al., 2008;
Gal-Ezer & Stephenson, 2010; Hazzan, Lapidot & Ragonis, 2011; Hubwieser, Armoni,
Giannakos, 2015; Ni, 2009; Ni, Guzdial, Tew, & McKlin, 2011) indicam que os
professores de informática carecem frequentemente de conhecimento científico e
pedagógico que os ajude a ensinar de forma mais eficaz, parece existir uma diferença
entre os desafios associados ao ensino de conceitos de informática e as dificuldades
na transferência destes saberes na sala de aula. Esta problemática levanta a
necessidade de discutir, com base na investigação, a formação dos professores de
informática. Uma melhor qualidade de formação inicial destes professores pode
assegurar uma melhor aprendizagem dos alunos. Shulman (1987) afirmava que
durante a sua formação, os professores deveriam aprender algo de substancial, que
lhes permitisse consolidar a base para o seu desenvolvimento profissional. A formação
de professores tem de ser aberta e extensível.
A preocupação com a formação de professores, o desenvolvimento de modelos
de formação e a produção de reflexões e de conhecimento que permitam identificar as
competências necessárias ao desenvolvimento dos professores, não são temáticas e
preocupações novas e reporta-nos para os diversos conhecimentos do professor. Esta
questão tem estado na agenda de alguns investigadores da área da educação,
principalmente desde que Shulman (1986) identificou o conhecimento pedagógico do
conteúdo (Pedagogical Content Knowledge - PCK) como uma parte essencial dos
requisitos para um ensino com sucesso. Segundo Shulman (as cited in Hlas &
Hilderbrandt, 2010), o conhecimento científico e o conhecimento pedagógico não
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podem ser mutuamente exclusivos. Assume-se neste trabalho o significado de
conhecimento pedagógico - "como" ensinar - geralmente adquirido através da
formação nas áreas de educação e da experiência profissional que o professor adquire
no exercer da profissão; e o conhecimento do conteúdo como o "que" ensinar e que é
diferente do conhecimento de um especialista da área de conhecimento e de um
especialista de pedagogia.
2. OBJETIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO
O estudo, a realizar no âmbito do doutoramento em Educação na especialidade
de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), tem como principal finalidade
desenvolver um modelo para a formação inicial dos professores de informática do
ensino básico e secundário. Pretende-se assim, contribuir para a reflexão sobre a
formação inicial de professores de informática, procurando respostas para a questão
chave: que formação se requer para os futuros professores de informática,
considerando o desenvolvimento registado no domínio das tecnologias (ferramentas e
aplicações) e a inovação estabelecida nas novas abordagens às metodologias de
ensino e aprendizagem. O design e validação empírica de um modelo adequado de
PCK para o ensino de informática é o objetivo geral deste trabalho.
Atendendo ao referido na análise teórica já efetuada, o modelo que se pretende
desenvolver será composto por três partes: conhecimento do conteúdo, conhecimento
pedagógico do conteúdo (didático) e orientações motivacionais e conceções dos
professores. Estas assunções estiveram na base da identificação das questões de
investigação que orientarão este trabalho: 1) que domínios específicos constituem
cada uma das áreas de conhecimento - conhecimento do conteúdo, conhecimento
pedagógico do conteúdo (didático); 2) de que forma podemos descrever os domínios
específicos que orientam as conceções e motivações dos professores de informática e
que são os mais adequados ao ensino da informática no contexto geral do modelo de
formação que se pretende desenvolver; 3) de que forma os aspetos identificados
relativos a conceções e motivação dos professores são tidos em conta na formação
dos professores de informática.
3. METODOLOGIA
Este trabalho assume um design exploratório sequencial (Creswell & Clark, 2011)
de duas partes. Uma primeira parte que engloba uma recolha qualitativa de dados, de
modo a identificar as dimensões que caracterizam o conhecimento do conteúdo e o
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conhecimento pedagógico do conteúdo, que devem constituir o modelo de formação
de professores de informática. Pretende-se ainda, identificar os domínios específicos
que orientam as conceções e motivações dos professores de informática.
Foi adotado e posteriormente traduzido um modelo PCK desenvolvido na
Alemanha, no âmbito do Projeto KUI – Competences for Teaching Computer Science
(Schaper et al., 2013) e que será usado para codificar os dados recolhidos na primeira
parte deste trabalho.
Esta primeira parte será organizada em duas fases, numa primeira fase será feita
uma análise qualitativa dos currículos dos cursos de mestrado em ensino de
informática que existem em Portugal. Com base nos dados disponíveis na Agência de
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, relativos ao ensino de informática foi
possível identificar seis cursos de Mestrado em Ensino de Informática em Portugal. A
fim de fazer uma primeira validação empírica do modelo, serão feitas entrevistas a
especialistas (Coordenadores dos Mestrados) e cujos resultados serão comparados
com o sistema anteriormente criado.
Numa segunda parte, pretende-se validar os domínios identificados através da
recolha e análise de dados quantitativos.
Segundo Creswell & Clark (2011) e atendendo a que o estudo começa com uma
abordagem qualitativa, pode dizer-se que nesta primeira fase o mesmo é organizado
de acordo com os princípios do paradigma construtivista. Na segunda fase do estudo,
os pressupostos subjacentes inserem-se no paradigma pós-positivista.
4. EM BUSCA DE UM MODELO
O modelo de formação de professores que se pretende desenvolver será
composto por três partes: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do
conteúdo (didático) e orientações motivacionais e conceções dos professores. No
âmbito deste artigo abordaremos apenas e de forma breve as duas primeiras.

4.1 Conhecimento da área de docência - Informática
Adotámos o mais recente framework de referência para suportar a parte do
conhecimento da área de docência (informática) - ACM/IEEE Computer Science
Curricula (CS2013). Atendendo à rápida evolução e expansão desta área de
conhecimento, o desenvolvimento de diretrizes para o ensino de informática é
assumido pelos investigadores como um enorme desafio. Sustenta esta ideia a
crescente diversidade de tópicos potencialmente relevantes para o ensino de
informática e a necessidade crescente de integração desta área com outras áreas,
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também elas, relevantes para a educação. Se é verdade que a informática inclui
tecnologias que mudam rapidamente ao longo do tempo, à semelhança de qualquer
área de conhecimento esta área é definida por conceitos essenciais, perspetivas e
metodologias que se mantêm constantes. Desta forma, a maior parte do corpo de
conhecimentos – os conhecimentos nucleares – permanece inalterado. Os
desenvolvimentos tecnológicos e também, pedagógicos permitiram a mudança e
evolução de alguns aspetos destes conhecimentos nucleares, o que fizeram com que
algumas das estruturas e organizações anteriores possam não ser as mais
apropriadas para descrever a área de informática. Equilibrar todas estas mudanças e
exigências com a necessidade de manter recomendações realistas e exequíveis no
contexto do ensino de informática apresenta-se como uma tarefa particularmente
difícil. As orientações incluídas no CS2013 formam o corpo de conhecimento,
resultado da necessidade de repensar os fundamentos essenciais que devem ser
incluídos num curso ou programa de formação na área de informática.
O CS2013 está organizado em 18 Áreas do Conhecimento (AC), que
correspondem a áreas temáticas que devem ser estudadas no ensino de informática.
As áreas do conhecimento são: 1) AL - Algoritmos e Complexidade; 2) AR Arquitetura e Organização; 3) CN - Ciência da Computação; 4) DS - Estruturas
Discretas; 5) GV - Gráficos e Visualização; 6) HCI - Interação Humano-Computador; 7)
IAS - Segurança e Fiabilidade da Informação (Segurança da Informação e suas
aplicações); 8) IM - Gestão de Informação; 9) IS - Sistemas Inteligentes; 10) NC Redes e Comunicações; 11) OS - Sistemas Operativos; 12) PBD - Desenvolvimento
baseado em plataformas; 13) PD – Computação paralela e distribuída; 14) PL Linguagens de Programação; 15) SDF – Fundamentos do Desenvolvimento de
Software; 16) SE - Engenharia de Software; 17) SF - Sistemas de Fundamentos; e 18)
SP – Aspetos Socioprofissionais da Informática1.
Das orientações emanadas do documento, não se pretende com a especificação
destas áreas que um curso de formação inicial de professores as aborde no seu todo.
Elas constituem um conjunto de linhas orientadoras para a formação de profissionais
de informática e não apenas dos professores de informática. Importa ainda, evidenciar
alguns pontos que os autores do framework apontaram como algo a considerar na
adoção ou seleção das áreas de conhecimento para um determinado programa de
formação ou curso. Estas áreas de conhecimento não são independentes umas das
outras, nem podem ser analisadas de forma isolada, pelo contrário, elas relacionam-se
entre si e nesta perspetiva os conceitos incluídos numa determinada área de

1

Traduzidas pela autora deste trabalho.
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conhecimento podem ser construídos ou complementados com base em conceitos de
outra área de conhecimento. As áreas de conhecimento não são uma correspondência
de um-para-um com cursos específicos. Os programas ou cursos terão que
incorporam temas a partir de múltiplas áreas de conhecimento.
Os tópicos das diferentes áreas de conhecimento são identificados como
nucleares (core) ou opcionais (elective). Os tópicos nucleares subdividem-se em Nível
1 (Tier-1) e Nível 2 (Tier-2). Segundo os autores, um currículo deve incluir todos os
tópicos indicados para o Nível 1 e deve garantir-se que todos os formandos abordem
esses tópicos. Referem ainda, que um currículo deve incluir todos ou quase todos os
tópicos do Nível 2 e deve garantir-se que todos os formandos abordem uma grande
parte dos mesmos. Acrescentam, os autores, que um currículo deve também, incluir
tópicos opcionais, pois um programa que apenas tenha tópicos nucleares apresentase como um programa incompleto.
O corpo de conhecimentos que se pretende que os formandos produzam permitiu,
aos autores, elencar um conjunto de questões-chave que devem ser consideradas na
construção do programa de formação, tais como, de que maneira o currículo permite
aos formandos desenvolver determinadas características; que resultados de
aprendizagem se pretende que os formandos desenvolvam; assim como, qual a carga
horária adequada, de modo a fornecer indicações sobre a profundidade da cobertura
que os currículos devem visar. De notar ainda, que algumas áreas de conhecimento
refletem mudanças importantes na área e que podem ajudar a colmatar a rápida
mudança que o desenvolvimento tecnológico exige.

4.2 Conhecimento pedagógico do conteúdo
Como ponto de partida para caracterizar o conhecimento pedagógico do
conteúdo, escolheu-se o trabalho desenvolvido na Alemanha, cuja principal finalidade
foi a criação de um modelo de competências dos professores de informática das
escolas do ensino secundário alemãs (Margaritis et al., 2015). Escolheu-se este
trabalho por se considerar o mais completo dos trabalhos, analisados na revisão da
literatura, da área da formação de professores de informática e no desenvolvimento de
um PCK para o ensino de informática.
O sistema de categorias apresentado por Margaritis et al. (2015), usado como
ponto de partida para a codificação dos currículos, é um modelo com 18 categorias.
Três destas categorias constituem a primeira dimensão - Domínios de Atuação
Pedagógica (DAP), que parece ser ortogonal com as restantes 15 categorias, que
constituem a dimensão Aspetos de Ensino e Aprendizagem (AEA). Obtém-se desta
forma, um modelo de duas dimensões com os Domínios de Atuação Pedagógica
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(DAP) como colunas e os Aspetos de Ensino e Aprendizagem (EAP) como linhas
(Tabela 1).

DAP 1

DAP 2

DAP 3

EAP 1
…
EAP 15
Tabela 9 – Modelo PCK de duas dimensões
(Tradução em Margaritis et al., 2015)

A primeira dimensão Domínios de Atuação Pedagógica (DAP) representa as três
etapas naturais associadas às práticas de sala de aula, do processo de ensino e
aprendizagem, que se sucedem de forma sequencial antes (DAP 1), durante (DAP 2)
e depois (DAP 3) de cada aula (Tabela 2).

Dimensão 1 - Domínios de Atuação Pedagógica – DAP
Nº Cat.
Categoria
DAP 1
Planeamento e design de situações de aprendizagem
DAP 2
Reação/adaptação às exigências dos alunos durante o processo de ensino
e aprendizagem
DAP 3
Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem
Tabela 10 - Domínios de Atuação Pedagógica (DAP)

A segunda dimensão engloba os aspetos pedagógicos relevantes Aspetos do
ensino e aprendizagem (AEA) e que são, mais ou menos, relevantes para todos os
DAP da primeira dimensão. Esta segunda dimensão contêm 15 categorias no nível 1,
que podem ser organizadas em cinco grupos. De notar que estes grupos não devem
ser vistos como uma ordem hierárquica (Tabela 3).
Dimensão 2 - Aspetos do ensino e aprendizagem – AEA
Nº Cat.
Categoria
Grupo 1: Temas e questões relacionadas com o currículo
AEA 1
Conteúdo de aprendizagem
AEA 2
A informática na escola
AEA 3
Currículo, objetivos, competências e metas
AEA 4
Objetivos das aulas
AEA 5
Atividades extracurriculares
AEA 6
Ciência
Grupo 2: Métodos/metodologias de ensino e uso de tecnologia
AEA 7
Métodos/metodologias de ensino
AEA 8
Temas e conceitos específicos de informática
AEA 9
Elementos específicos de ensino
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AEA 10

Tecnologia e material educativo
Grupo 3: Questões relacionadas com o aluno
AEA 11
Heterogeneidade no contexto da aprendizagem de um
assunto específico
AEA 12
Aspetos cognitivos
Grupo 4: Questões relacionadas com o professor
AEA 13
Perspetiva dos professores
Grupo 5: Questões relacionadas com o sistema educativo
AEA 14
Desenvolvimento da escola
AEA 15
Sistema Educativo
Tabela 11 - Aspetos do ensino e aprendizagem (AEA)

5. TRABALHO FUTURO
Com o objetivo de encontrar o modelo que melhor se adapte ao contexto
português, será necessário identificar os respetivos elementos do conhecimento, a fim
de validar o sistema de categorias. Estamos, neste momento, a codificar os currículos
dos cursos de Mestrado em Ensino de Informática, existentes em Portugal - seis
cursos de Mestrado em Ensino de Informática, de acordo com os dados existentes na
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Será depois avaliada
a relação entre os elementos das duas dimensões do modelo PCK e a codificação
feita a partir dos referidos currículos. A par disso, estão a ser preparadas uma série de
entrevistas a um conjunto de especialistas de modo a expandir, consolidar e validar o
sistema de categorias.
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Resumo:

O propósito desta comunicação consiste em proceder a um
enquadramento teórico das iniciativas de integração da tecnologia na
aprendizagem e avaliação da língua inglesa no ensino superior. A
presente comunicação enquadra-se num projeto de doutoramento a ser
desenvolvido atualmente, cuja relevância decorre da inexistência de
estudos que incidam sobre esta temática no contexto nacional, apesar
das diretrizes europeias que enfatizam a importância da competência
digital e da proficiência em línguas estrangeiras para o cidadão atual.
A abordagem metodológica do trabalho seguirá várias fases de
desenvolvimento. Inicialmente, através de um estudo de matriz
quantitativa, materializado na aplicação de um questionário a docentes
de universidades e institutos politécnicos portugueses, procura-se
identificar o uso que os docentes fazem das várias ferramentas
tecnológicas, de modo a promover o desenvolvimento das quatro
competências de comunicação em Inglês Língua Estrangeira e suportar
atividades de avaliação. Posteriormente, os estudantes serão inquiridos
acerca da sua perceção relativa à integração da tecnologia. Numa
terceira fase, um grupo específico de docentes será confrontado com a
visão dos estudantes em processo de entrevista. A análise de dados
será feita à luz da distinção entre o regime presencial e o regime a
distância.
Pretende-se, com este trabalho, caracterizar o perfil do docente de
língua inglesa no ensino superior, no que respeita ao uso que faz da
tecnologia e eventuais necessidades formativas; identificar as
ferramentas e metodologias que mais concorrem para a aprendizagem
e avaliação de uma língua estrangeira e, em última análise, sinalizar
um conjunto de boas práticas de lecionação e avaliação neste domínio.

Palavras-chave:

Tecnologias da informação; inglês língua estrangeira; avaliação; ensino
superior; corpo docente; estudantes do ensino superior.

Abstract:

In this paper, we intend to present a theoretical framework of the
current situation regarding the use of technology in English learning and
assessment, in higher education. It is part of a PhD project that is
currently being developed and its relevance derives from the lack of
studies in the area in Portugal, in spite of the European guidelines that
emphasize the importance of digital competence and foreign language
proficiency.

1463

The methodological approach will include different stages. Firstly,
Portuguese faculty will be surveyed so as to identify the use of
technology in the development of English as a Foreign Language
communications skills, as well as in evaluation. Secondly, higher
education students will be surveyed regarding their views on technology
integration. Thirdly, a specific faculty group will be interviewed, as they
are expected to analyse the perspective of their students on the use of
technology, as well as to express their personal views in detail. Data
analysis will be carried out regarding face-to-face and distance
education.
In conclusion, we intend to identify Portuguese faculty’s use of
technology in language instruction and possible training needs; to point
out the technological tools and methods that are most suitable for
language learning; and to identify good practice in teaching and
assessment with the use of technology.
Keywords:

Information technology; EFL; evaluation; higher education; faculty;
college students.

1. INTRODUÇÃO
A Educação superior, nos dias de hoje, é chamada a responder aos principais
desafios colocados pela sociedade atual: a proliferação da informação, a mobilidade
dos cidadãos e as novas competências que vão sendo exigidas a nível académico e
do mercado laboral, de entre as quais destacamos a proficiência em línguas
estrangeiras, mais concretamente no contexto europeu, o Inglês. As Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) desempenham um papel essencial na veiculação da
informação e, por conseguinte, a sua integração em ambiente educativo é
inquestionável. No entanto, parecem persistir as metodologias tradicionais de ensino,
onde as tecnologias não assumem presença. Ainda assim, é inequívoco o esforço que
tem vindo a ser feito pelos vários organismos da Comissão Europeia, no sentido de se
poder tirar maior partido da tecnologia nos vários contextos educativos. Destacamos,
neste âmbito, o documento referente aos Desafios Societais para o Horizonte 2020, a
Comunicação da Comissão Europa 2020 (Comissão Europeia, 2010), que remete
para os conceitos de Inovação, Educação e Sociedade Digital, bem como o Quadro de
Competências-chave para a Aprendizagem ao Longo da Vida (Comissão Europeia,
2007), que aponta a Comunicação em Língua Estrangeira e a Competência Digital
como aptidões incontornáveis de que o cidadão atual se deverá dotar. Ambas são,
assim, abordadas neste estudo.
Além disso, no Relatório NMC Horizon para o Ensino Superior (Johnson, Becker,
Estrada & Freeman, 2015) é indicado um conjunto de tendências para 2020, de que
destacamos o crescimento da metodologia blended learning a curto prazo.
Considerando a integração da tecnologia como complemento essencial ao ensino
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presencial, importa analisar a forma como a língua inglesa é lecionada neste nível de
ensino e de que modo são (ou não) integradas as TIC, tanto no regime presencial,
como no regime de Ensino a Distância (EaD).

1.1

TIC e Ensino de Língua Estrangeira no Ensino Superior
A utilização das TIC no contexto educativo tem vindo a crescer nas várias áreas

do conhecimento e nos vários níveis de ensino. Todavia, a investigação relativa à
integração da tecnologia no ensino de língua inglesa no ensino superior não tem tido
expressão a nível nacional, donde decorre a relevância deste estudo. De acordo com
o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (Conselho da Europa,
2001), os níveis das várias competências de comunicação subdividem-se em cinco
itens, designadamente (i) compreensão oral, (ii) compreensão escrita, (iii) interação
oral, (iv) produção oral e (v) expressão escrita. No estudo em causa, optou-se por
suprimir a distinção feita quanto à interação e produção orais e indicar apenas a
competência geral relativa à expressão oral.
Relativamente ao estado da arte a nível internacional, respeitante ao período
temporal mais recente, deparamo-nos com uma dispersão de estudos a nível
geográfico e referente a diferentes realidades, que procuramos sistematizar na tabela
abaixo, e que consiste numa amostra documental a ser desenvolvida e analisada com
o decorrer do processo investigativo. Trata-se de um levantamento de estudos que
apontam para a utilização das TIC no ensino de língua estrangeira (tabela 1).
Competência

em

Língua

Ferramentas Web 2.0/Recursos e Autores

Estrangeira
Ouvir (Compreensão Oral)

Moodle (Yang et al, 2013); YouTube (Chang & Chang, 2014)

Falar (Expressão Oral)

Digital Storytelling (Pardo, 2014); Moodle (Yang et al, 2013); Blackboard e
Wimba Voice Board (Hew & Cheung, 2012); Ferramentas VoIP, como o
Skype (Bueno Alastuey, 2011); Voice Blog (Sun, 2012)

Ler (Compreensão Escrita)

Software “Tell Me More” (Marzban, 2011)

Escrever (Expressão Escrita)

Blogues, wiki, podcasts, e-mail, fórum web (Sysoyev, Evstigneeeva &
Evstigneeev, 2014); Digital Storytelling (Pardo, 2014); Discussão web
(Chang, Lin & Tsai, 2013)
Total:

10 Estudos

Tabela 1: Sistematização das ferramentas e recursos usados para o desenvolvimento das
competências de comunicação

Na tabela anterior, é possível identificar várias ferramentas relevantes para
suportar o desenvolvimento de competências em língua estrangeira, bem como
estudos que sinalizam como bastante positivo o seu impacto na aprendizagem dos
estudantes.
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1.2

Docência de Línguas: Ferramentas, Metodologias e Avaliação
Neste contexto de investigação, é essencial traçar o perfil do docente de inglês no

ensino superior nacional, considerando a sua formação inicial em TIC, o seu eventual
interesse na utilização da tecnologia, bem como as principais ferramentas e
metodologias por estes mobilizadas.
Um estudo português, que analisou práticas de docentes no contexto do elearning, indicou que os estudantes atribuem ao docente um papel importante no
desenvolvimento de comunidades de aprendizagem, especificamente no que respeita
à sua presença cognitiva e social (Monteiro, Leite & Lima, 2013). Num outro trabalho
de investigação, Evstigneev (2011, citado por Sysoyev & Evstigneev, 2014) elenca
cinco componentes de competência em TIC de um docente de língua estrangeira no
ensino superior: valorativo-motivacional; cognitivo; operacional; comunicativo e
reflexivo, chamando a atenção para a relevância das línguas estrangeiras e do
desenvolvimento da competência comunicativa que elas potenciam no currículo dos
vários cursos de licenciatura. Sysoyev e Evstigneev (2014) afirmam, neste contexto:
“one of the main goals of foreign language teaching in higher education is to develop
students’ foreign language communicative competence in all its manifold components
(linguistic, sociolinguistic, discourse, sociocultural, strategic), needed for students to
communicate in social and professional areas”(p. 83). Esta perspetiva é, assim,
indicativa da necessidade de se continuar a estudar esta problemática, de modo a
poderem identificar-se as vantagens e limitações da integração da tecnologia no
contexto do ensino de língua estrangeira no ensino superior e do papel do docente,
que necessita de preparação para otimizar esta utilização e, assim, atingir os melhores
resultados.
A literatura dá conta, ainda, neste contexto, de algumas iniciativas metodológicas
que se identificam como vantajosas para a formação docente, como as comunidades
virtuais estruturadas com base em metodologias de blended learning (Matzat, 2013).
Neste estudo holandês, são explorados os benefícios associados à criação de uma
comunidade gerada no âmbito de cursos de formação de professores, sendo
enunciadas como vantagens o trabalho colaborativo e a interação presencial e online
conseguida.
Relativamente a metodologias com recurso à tecnologia que têm vindo a ser
analisadas, alguns estudos apontam para os benefícios associados ao uso de
contextos lúdicos na integração das TIC no ensino de línguas no ensino superior. Silva
(2012) descreve a utilização de uma plataforma online com animações, vídeos ou
podcasts para o ensino da língua, sinalizando o elevado grau de acolhimento
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demonstrado pelos estudantes, em que 90% dos respondentes sinalizou como ‘muito
importante’ esta plataforma no seu percurso de aprendizagem.
Outras opções metodológicas consistem, por exemplo, em experiências
educativas atualmente ligadas ao conceito de mobile-learning, que Traxler (2005)
definiu como “any educational provision where the sole or dominant technologies are
handheld or palmtop devices” (p. 262). Alguns estudos recentes têm, precisamente,
incidido sobre a integração desta abordagem no ensino de línguas (Cheon, Lee,
Crooks & Song, 2012; Fujimoto & Stockwell, 2012; Gikas & Grant, 2013; Viberg &
Grönlund, 2013), o que denota a atenção que a mesma tem vindo a receber nos
últimos tempos. O conceito de flipped classroom é ainda mais recente, pelo que
incluímos a definição proposta por Abeysekera e Dawson (2015), onde esta
metodologia é apresentada como um conjunto de abordagens pedagógicas que
correspondem às seguintes características: (1) “move most information-transmission
teaching out of class; (2) use class time for learning activities that are active and social
and (3) require students to complete pre- and/or post-class activities to fully benefit
from in-class work” (p. 3).
No âmbito do ensino superior, foi efetuado um estudo por duas autoras britânicas,
relativo à integração da tecnologia neste nível de ensino, através do sistema flipped
classroom, com o intuito de se identificarem benefícios e desvantagens desta
metodologia (Hutchings & Quinney, 2015). Pôde concluir-se que esta abordagem
promove a aprendizagem centrada no estudante, embora se salvaguarde a
imprescindibilidade da prossecução de mais estudos na área. Importa referir, no
entanto, que muitas outras abordagens têm trazido contributos relevantes para o
ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras.
No que respeita à avaliação, importa aludir a um conjunto de estudos que
remetem para este tópico, nomeadamente um trabalho de construção de um novo
referencial teórico para a qualidade da avaliação digital no ensino superior, de que se
destacam quatro pontos essenciais, designadamente, a autenticidade, a consistência,
a transparência e a viabilidade (Gomes, Amante & Oliveira, 2012). A nível
internacional, destacamos um relatório de Redecker (2013), organizado para a
Comissão Europeia, que explora o uso da tecnologia para avaliação das
competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida, sendo uma delas a
comunicação em línguas estrangeiras. No caso desta competência, a avaliação
assistida por computador (Computer-Based Assessment) é recomendada para a
avaliação sumativa, enquanto a utilização de e-portefólios é considerada adequada
para contextos de avaliação formativa e sumativa das componentes de oralidade
(expressão oral e escrita).
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Apesar de estas serem apenas algumas das abordagens que encontramos na
literatura, é possível encontrarem-se outros exemplos em estudos recentes, sobretudo
a nível internacional, de onde se revela possível concluir a necessidade de
investigação sobre a temática, dada a escassez de estudos portugueses em torno de
um tópico cada vez mais emergente.
2. PROBLEMA E OBJETIVOS
Considerando que as temáticas relacionadas com o ensino e avaliação em língua
inglesa são exaustivamente estudadas noutros níveis de ensino, com este estudo
pretende-se preencher uma lacuna, dado que a informação relativa ao ensino superior
é parca, sobretudo no que respeita à integração das TIC.
Assim, a partir do panorama nacional e internacional brevemente traçado a partir
da revisão da literatura, decorre a construção do problema de investigação, que
subdividindo-se em dois, se estrutura do seguinte modo: ‘Qual o uso que os docentes
de língua estrangeira do ensino superior português fazem das TIC e de que forma
estas são utilizadas no desenvolvimento e avaliação das principais competências de
aquisição da língua (ouvir/falar/ler/escrever)? E de que modo a integração das TIC
pode contribuir, na perspetiva dos docentes e estudantes, para melhorar as práticas
docentes no contexto do ensino presencial e do regime a distância?’.
Procura-se, assim, numa primeira fase, responder aos seguintes objetivos: (i)
identificar o uso que é feito da tecnologia nas aulas de língua inglesa por parte dos
docentes do ensino superior, no regime presencial; (ii) investigar a forma como as
várias competências de compreensão e expressão oral e escrita em língua inglesa são
trabalhadas no regime EaD, através da tecnologia; (iii) analisar o uso que é feito das
ferramentas Web 2.0 no ensino das línguas no regime presencial e EaD a partir do
recurso às plataformas de apoio mais utilizadas neste contexto; (iv) identificar o
percurso formativo dos docentes a nível da tecnologia, tanto na formação inicial como
contínua, bem como eventuais dificuldades na utilização da mesma; e (v) avaliar o
papel da tecnologia nos contextos de avaliação formativa e sumativa em língua
inglesa, no ensino superior.
Posteriormente, numa segunda fase, interessará analisar a visão dos estudantes
relativamente aos vários pontos supracitados, confrontando, depois, os docentes com
esses resultados (terceira fase). São objetivos da segunda fase, portanto, (i) analisar o
papel que os estudantes atribuem à integração da tecnologia na aprendizagem de
língua inglesa e no desenvolvimento de competências de compreensão e expressão
oral e escrita; (ii) avaliar a perspetiva dos estudantes relativamente à integração das
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TIC nas aulas de língua inglesa e à motivação que daí pode advir; (iii) traçar a
perspetiva dos estudantes relativamente à integração da tecnologia em contextos de
avaliação formativa e sumativa; (iv) analisar o modo como os estudantes percecionam
o papel da integração da tecnologia na promoção da melhoria dos resultados
académicos. Na terceira fase, pretendemos analisar a perspetiva dos docentes em
relação aos elementos referidos, pelo que os objetivos foram estabelecidos
paralelamente aos da segunda fase e são os seguintes: (i) analisar a visão dos
docentes em relação à perceção dos estudantes no que respeita à integração da
tecnologia nas aulas de línguas e à motivação daí decorrente e (ii) avaliar a perspetiva
dos docentes quanto ao papel que os estudantes atribuem à tecnologia, relativamente
à avaliação e à melhoria dos resultados académicos.
Para responder aos objetivos da segunda e terceira fases, recorrer-se-á a
questionários a aplicar aos estudantes e entrevistas semiestruturadas a realizar a
docentes, conforme iremos explicitar adiante.
Tenciona-se proceder a toda a recolha de dados no decorrer do ano letivo de
2015/2016, na medida da disponibilidade dos participantes. A recolha de dados
correspondente à segunda e terceira fases do trabalho irá ser realizada no ano letivo
2016/2017.
3. METODOLOGIA
A primeira fase do estudo, de cariz descritivo, inscreve-se numa matriz
quantitativa, sendo seu objetivo primordial a descrição da realidade, neste caso a
perspetiva dos docentes de língua inglesa do ensino superior português em relação à
integração

da

tecnologia

no

ensino

e

avaliação

das

várias

competências

comunicativas. Assim, irá ser aplicado um questionário aos vários docentes do ensino
universitário e politécnico que lecionam unidades curriculares de língua inglesa, em
várias áreas de conhecimento.
Na segunda fase do estudo, será aplicado um questionário aos estudantes, para
aferir a sua recetividade quanto às TIC e motivação daí decorrente na aprendizagem
da língua estrangeira e na eventual melhoria dos resultados de aprendizagem,
continuando a seguir-se um paradigma quantitativo.
A terceira fase do estudo consistirá num conjunto de entrevistas semiestruturadas
aplicadas a alguns docentes que pretendam colaborar nesta fase, contribuindo, assim,
para a construção de um guia de boas práticas de utilização das TIC no ensino da
língua inglesa no ensino superior. Far-se-á, em cada uma das fases, uma distinção
entre os participantes do regime a distância e os do regime presencial, no processo de
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análise dos dados. Sistematizamos a informação relativamente a participantes,
instrumentos e procedimentos metodológicos na figura seguinte.

Fase 1
• Docentes de línguas
inglesa do ES;
• Paradigma
quantitativo, teor
descritivo;
• Questionário relativo
às práticas docentes.

Fase 2
• Estudantes de Inglês
do ensino presencial
e do regime EaD;
• Paradigma
quantitativo;
• Questionário aos
estudantes

Fase 3
• Docentes de Inglês
do regime presencial
e do regime EaD;
• Paradigma
qualitativo;
• Entrevista
semiestruturada aos
docentes.

Sistematização
de Boas Práticas
para o Ensino
das Línguas no
Ensino Superior
com recurso às
TIC

Figura 1: Tipologia e sequência das fases do trabalho de investigação

4. RESULTADOS ESPERADOS
A fase atual deste projeto de investigação consiste na recolha de dados relativos à
primeira etapa. De momento, encontra-se aberto o primeiro questionário e pretende-se
continuar a trabalhar com alguns docentes e as suas turmas, para recolher os dados
respeitantes à segunda e terceira fases do projeto.
Tenciona-se, através deste trabalho de investigação, proceder a uma descrição
fidedigna da realidade, mais concretamente da utilização que os vários docentes de
língua inglesa, a atuar no ensino superior português, fazem da tecnologia no
desenvolvimento das várias competências comunicativas (ouvir/falar/ler/escrever),
bem como nas respetivas atividades de avaliação dos alunos. Além disso, importa
analisar a visão dos próprios estudantes em relação a esta integração e às vantagens
e/ou inconvenientes que ela pode acarretar para a motivação e aprendizagem.
Alguns estudos têm apontado para a necessidade de formação docente em
relação às TIC, como o de Batista, Morais e Ramos (2014). Quanto à visão dos
estudantes, aludimos a um estudo de Dogoriti (2015), em que foi investigada
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precisamente a forma como os estudantes de língua inglesa do ensino superior
percecionam a integração das TIC, tendo-se concluído que o uso dos chamados social
media promove a motivação dos estudantes. Procura-se, assim, identificar um
conjunto de boas práticas neste âmbito, que possam contribuir, em última instância,
para a melhoria da qualidade do ensino e otimização da utilização da tecnologia e de
todo o seu potencial a nível educativo.
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Resumo:

Este artigo apresenta-se como um caso de estudo que
pretende descrever a experiência e os recursos envolvidos
da unidade de tecnologias educativas da UPdigital, no apoio
prestado à conceção, criação de conteúdos multimédia,
formação de professores e implementação do primeiro MOOC
da Universidade do Porto.
Depois de descrever esta experiência, vamo-nos concentrar
sobre os tópicos mais relevantes, tais como: a forma como a
universidade se posiciona face aos MOOC, a experiência
acumulada e o papel da unidade de tecnologias educativas
como facilitadora e produtora do primeiro MOOC da
Universidade do Porto.
O que aprendemos com este primeiro MOOC desafia-nos a
melhorar algumas estratégias de produção de conteúdos e a
reconhecer a importância acrescida de ter profissionais da
área do audiovisual durante a gravação de vídeos
educativos, para que a qualidade destes produtos continue a
ser um fator determinante nos nossos futuros MOOCs.

Palavras-chave:

MOOC, multimédia, vídeo, educação.

Abstract:

This article is a case study on how we, the educational
technologies unit of the Digital University describe the
experience of thinking, creating multimedia contents and
training teachers regarding the development of the first
MOOC of U. Porto. Upon describing this experience, we focus
on the most relevant topics such as how the university
regards MOOCs, our previous experiences and on our role as
facilitators and producers of the first MOOC experience at our
university. The learning experience challenged us to define
newer and better strategies regarding content production,
and to recognize the true importance of having AV
professionals when recording educational videos in order to
have good quality in final products.

Keywords:

MOOC, multimédia, video, education.

1. INTRODUÇÃO – ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL
A Universidade do Porto (U.Porto) é uma instituição de referência para o Ensino
Superior e Investigação Científica em Portugal e uma das 200 melhores universidades
europeias de acordo com os sistemas de classificação internacionais mais relevantes.
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A aposta crescente que a Universidade tem feito na modernização dos
paradigmas pedagógicos e na educação informal é também um incentivo assumido na
produção de MOOCs. (Azevedo, 2014)
Sendo o primeiro MOOC da Universidade do Porto, tem a importância acrescida
de poder constituir-se como um exemplo a ser seguir por outros professores da
Universidade, que pretendem ou estão a desenvolver este tipo de cursos.
Na U. Porto, a unidade de tecnologias educativas da UPdigital tem por missão
promover e apoiar o uso de uma vasta gama de tecnologias na aprendizagem e
educação em contextos de "b" e "e-learning". Cada membro da equipa apoia os
professores na construção de um curso online, orientando-os através da conceção,
design, desenvolvimento de conteúdos, ambientação à plataforma e execução de um
curso neste formato.
Ao desenvolver um MOOC, a equipa de tecnologias educativas atua como interface
entre a plataforma que aloja o curso e a equipa docente. Disponibiliza suporte
fundamental na gravação, produção e edição de todos os vídeos, aconselhando a
equipa docente sobre aspetos determinantes na criação de um MOOC. Todo este
trabalho é prestado sem custos associados para os docentes da U. Porto.
2. ESTADO DA ARTE
Antes de dar início à produção do 1º MOOC, a Universidade do Porto quis
envolver-se com alguns dos principais consórcios desta indústria, aprendendo pela
partilha de experiências, ideias, metodologias e formas de atuação nesta área. Assim,
em novembro de 2014, acolhemos na U.Porto a conferência HOME: Higher education
online “MOOCs the European way - “Mapping the European MOOC Territory”.
Este evento reuniu um número significativo de Instituições de Ensino Superior
internacionais que já produzem MOOCs e no decurso do qual foi redigida e assinada
uma declaração sobre a forma como as instituições europeias, governos e Comissão
Europeia devem agir e reagir relativamente às oportunidades e ameaças dos MOOCs
(EADTU, 2015). Neste evento foi assinada a Porto Declaration on European MOOCs
que assim abriu caminho para o crescimento exponencial deste tipo de formação, que
responde às exigências da formação contínua e da formação ao longo da vida, visto
ser esta uma força disruptiva e um importante motor de mudança. (Porto Declaration
on European MOOCs (2014).
O crescimento dos MOOCs tem ajudado a tornar as instituições, governos e
sociedades em geral mais conscientes das possibilidades da educação aberta e
online.
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Outro marco importante neste arranque foi o Seminário “Criação de um curso
MOOC - da ideia ao ensino ", promovido pela equipa das tecnologias educativas da
UPdigital e com a participação de duas palestrantes da Universidade Autónoma de
Barcelona. A reviravolta na consciencialização sobre a importância e o crescimento
deste novo modelo de formação foi muito interessante e podemos dizer que já se
sente um saudável, mas ainda tímido, zumbido, em torno deste assunto na U.Porto.
Do ponto de vista empírico, os professores ainda se sentem um pouco
desconfortáveis com os MOOCs e com a forma de como os podem implementar.
Em Portugal, muitos dos chamados MOOCs ainda seguem uma estrutura
organizativa comummente usada em cursos de educação contínua com tutoria. O foco
ainda não está na produção de vídeo, como muitos dos exemplos que seguimos como
referência. A visão da U.Porto neste domínio pauta-se pela aposta na qualidade da
produção vídeo e multimédia, pois entendemos que estes são fatores que
desempenham papéis vitais neste contexto. Uma das nossas primeiras preocupações
foi criar e disponibilizar diretrizes/guidelines que apoiassem a equipa no design,
criação e produção de um MOOC.
3. ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO DE MOOCs
Definimos, em conjunto com uma equipa multidisciplinar de professores,
especialistas técnicos e pedagógicos, várias diretrizes para a implementação de
MOOCs, criando-se assim um envolvimento positivo e participado na organização
desta nova experiência de ensino e aprendizagem.
Estes recursos foram disponibilizados no portal de elearning da Universidade do
Porto (https://elearning.up.pt/mooc/recursos/) para que os professores que queiram
participar nesta iniciativa saibam "como começar". Uma vez que o planeamento
cuidado e a calendarização rigorosa e objetiva das atividades previstas, na fase de
conceção de um MOOC, são fatores críticos de sucesso, disponibilizou-se aos
professores um modelo pedagógico, uma tabela para planificação dos conteúdos
programáticos e algumas recomendações sobre pré-produção de vídeo. Estes
documentos têm como objetivo ajudar a definir a estrutura base de um MOOC, tendo
presente a necessidade de reajustar cada curso ao seu público-alvo, objetivos de
aprendizagem e conteúdos pedagógicos. Todo este trabalho é orientado e
acompanhado por elementos da unidade de tecnologias educativas da UPdigital.
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4. 1º MOOC DA U. PORTO
4.1 Enquadramento do MOOC num projeto
Intitulado

“As

alterações

climáticas

nos

média

(https://miriadax.net/web/as-alteracoes-climaticas-nos-media-escolares)

escolares”,
o

primeiro

MOOC da Universidade do Porto é dedicado às alterações climáticas e à utilização
dos média digitais em sala de aula, para a aprendizagem do tema. É, por isso,
particularmente desenhado para professores do ensino básico e secundário da área
das Ciências, para os responsáveis pelos média escolares e para todos os
interessados nestas temáticas.
O objetivo do curso é dotar os professores de novas ferramentas para, através
dos média escolares, comunicar mais eficazmente as mudanças que estão a
acontecer no clima e as suas principais causas, impactes e possíveis soluções, numa
linguagem familiar aos alunos do ensino básico e secundário.
Neste momento, as alterações climáticas são um tema de interesse nacional e
global, mas as escolas estão a falhar no ensino da temática aos alunos. Este MOOC
inova, ao fornecer aos professores um conjunto de estratégias para implementar em
sala de aula, tendo por base as alterações climáticas e os meios de comunicação.
Este

MOOC

surgiu

no

âmbito

do

Clima@EduMedia,

(http://www.climaedumedia.com/)
um projeto desenvolvido pela Faculdade de Letras da U.Porto ao abrigo do Programa
“AdaPT - Adaptando Portugal às Alterações Climáticas", com a missão de apoiar a
educação nacional em matéria de mudanças climáticas, através do uso dos média.

4.2 Descrição sumária do MOOC: tema, conteúdos e público-alvo
As alterações climáticas são um tema recorrente nos média, mas para fazer uma
interpretação crítica da informação por eles veiculada, é necessário compreender os
conceitos básicos do sistema climático (como tempo, clima ou gases com efeito de
estufa).
Uma das formas de lidar com as alterações climáticas passa pela adaptação aos
seus impactes, pelo que importa analisar medidas neste âmbito. As vantagens do uso
dos média, como por exemplo, notícia escrita, infografia, peça jornalística em áudio e
vídeo, para retratar as alterações climáticas, são exploradas neste MOOC.
Para cada conteúdo científico é proposta uma estratégia de ensino, em sala de
aula, que se baseia num meio de comunicação, dos anteriormente referidos.
O MOOC estrutura-se em cinco módulos ao longo de cinco semanas. No módulo
de apresentação, introdutório ao curso, os formandos são convidados a preencher o
questionário inicial, que visa recolher informação sobre motivação e expectativas
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iniciais, experiência anterior em formação em regime de e-learning e a distância,
conhecer formação académica dos formandos e outros aspetos genéricos de
identificação, com o objetivo de traçar o perfil “da turma”.
Para completar cada um dos módulos de conteúdo (I a V), os formandos devem:
visualizar dois vídeos temáticos; realizar a atividade de avaliação por pares (P2P) do
módulo I; analisar a proposta de estratégia de ensino para sala de aula, apresentada
na secção “Recursos” de cada módulo (à exceção do módulo I) e completar um quiz
de autoavaliação.
Adicionalmente, os formandos podem ainda: analisar os manuais de apoio, que
aprofundam os conteúdos abordados nos vídeos e que contêm uma secção de
referências bibliográficas, as quais permitem explorar os temas de acordo com o seu
interesse; participar nos fóruns, em resposta aos tópicos de discussão sugeridos pelos
tutores do MOOC.
Este MOOC teve acompanhamento de dois tutores que além de possuírem
conhecimentos sobre os conteúdos, também procuraram motivar e sensibilizar os
formandos para a importância da partilha de conhecimentos e troca de experiências,
procurando manter relações online ativas e participadas.
Apesar deste tipo de formação não ser, regra geral, acompanhada, a nossa
experiência mostra-nos que a motivação e o acompanhamento foram duas palavraschave para garantir o que consideramos ter sido o sucesso deste MOOC. A troca de
mensagens entre tutores e formandos, a interação necessária para que os objetivos
previamente definidos fossem atingidos, garantiram, ainda que indiretamente, o seu
envolvimento e o acompanhamento do curso até ao fim.
Após completar o curso, no módulo de conclusão, os formandos preenchem um
questionário

de

satisfação

final,

que

visa

essencialmente

perceber

se

as

aprendizagens lhes vão ser úteis nas suas práticas de ensino e recolher comentários e
sugestões de melhoria para implementar em edições futuras.
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Imagem 1: arquitetura do MOOC

Os cinco módulos de conteúdo que compõem o curso têm uma estrutura similar à
apresentada na imagem anterior, alterando apenas o tipo de atividade a realizar pelos
formandos.
Tendo como público-alvo uma população com trabalho a tempo inteiro e um tema
interligado com as novas tecnologias de comunicação, este curso tornou-se no caso
ideal para a Universidade do Porto explorar as potencialidades do ensino massivo e
global, apoiado em conteúdos audiovisuais de elevada qualidade e permitindo uma
gestão individualizada do tempo dedicado ao estudo da temática em questão.
O curso tem como principal objetivo apoiar os professores no desenvolvimento
das competências necessárias para o ensino das mudanças do clima, de forma
inovadora e eficaz.

4.3

Plataforma MiríadaX
A plataforma escolhida para alojar o MOOC foi a MiríadaX, promovida pela

Telefónica - empresa especializada em oferecer soluções integrais de aprendizagem e
formação online para educação – e a Universia - a maior rede de universidades de
língua espanhola e portuguesa, cujo objetivo primordial é promover a difusão do
conhecimento em acesso aberto, no espaço do ensino superior ibero-americano.
A plataforma está largamente difundida na comunidade ibero-americana e conta
com 3 anos de existência e 2 milhões de utilizadores registados, 64 universidades
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1469 professores. Atualmente coloca ao dispor da comunidade 338 cursos com cerca
de 600 mil atividades de colaboração peer review. Estes números colocam a MiríadaX
no 5º lugar do ranking de plataformas MOOC mais utilizadas a nível mundial. (ICEF
monitor,

4.4

2015).

MOOC em números
O MOOC contou com a inscrição de 723 participantes, 90% dos quais eram

portugueses e os restantes provenientes do Brasil, Espanha e PALOP. Deste número,
cerca de 549 (75,9%) iniciaram o curso e 311 (43%) finalizaram-no, o que traduz uma
taxa de conclusão bastante superior à média, a qual ronda os 12,6%.
A grande maioria dos participantes pertencia à classe docente (80%), a qual
revelou grande interesse pelo tipo de pedagogia utilizado no MOOC e pelos recursos
educativos disponibilizados no curso (vídeos, manuais de apoio e propostas de
estratégias de ensino e aprendizagem para sala de aula).

Imagem 1: distribuição geográfica dos participantes
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Imagem 2: caracterização da comunidade de participantes

Imagem 3: formação e ocupação da comunidade de participantes

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA EXPERIÊNCIA
Os dados recolhidos a partir da resposta ao questionário final permitem uma
análise qualitativa dos resultados. Assim, dos 311 formandos que terminaram o
MOOC, apenas 159 responderam ao questionário de satisfação.
De acordo com os dados qualitativos obtidos, os participantes destacaram, como
determinantes para a sua inscrição e continuidade no MOOC, os seguintes fatores: o
interesse pelo tema, considerado inovador ao aliar as alterações climáticas e os
média; o facto de ser uma nova experiência de aprendizagem, particularmente porque
ela permitiu apresentar novas abordagens de ensino e aprendizagem do tema; a
qualidade dos recursos disponibilizados; a flexibilidade permitida pelo formato online
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sem momentos síncronos obrigatórios; a possibilidade de interagirem com um elevado
número de pessoas com interesses similares, o que permite a troca de experiências e
a partilha de ideias. Outro fator relevante é a facilidade de utilização da tecnologia, em
particular da plataforma em que decorre o curso, que tem de ser intuitiva, amigável, de
fácil acesso e simples navegação.

6. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO
O primeiro MOOC da Universidade do Porto atraiu um grande número de
participantes e no decurso da formação, as intervenções dos tutores no curso
focaram-se na criação de uma comunidade de aprendizagem efetiva e eficaz,
incentivando a utilização das ferramentas e estratégias disponibilizadas num contexto
real de sala de aula.
Uma equipa multidisciplinar foi designada para criar e desenvolver este curso e o
sucesso do mesmo é o resultado direto de um trabalho de equipa.
Esta experiência reforçou a ideia que a produção de conteúdo audiovisual de alta
qualidade faz de facto a diferença no envolvimento dos formados com o curso.
Usamos todas as infraestruturas locais que tínhamos à disposição para garantir essa
qualidade, nomeadamente o estúdio de produção de TV da Universidade com o
técnico de som e vídeo. Para as peças de narração recorremos a um jornalista
profissional e experiente.
A equipa, apesar de pequena, conseguiu superar alguns dos desafios técnicos
que foram detetados durante a produção e investiu cerca de 400 horas para produzir
este curso.
Como percebemos, de outras experiências, o conceito inovador por detrás deste
MOOC residiu no facto de permitir, durante o seu processo de criação, que a equipa
tivesse oportunidade de refletir sobre a forma como os MOOCs oferecem algumas
respostas aos desafios do sistema europeu de ensino superior atual.
Com o desenvolvimento deste primeiro curso ficou claro que a dinâmica de grupo
é muito importante na conceção, desenvolvimento e execução de um MOOC.
Com esta primeira experiência repensamos as estratégias para a promoção de
MOOCs na Universidade do Porto e conseguimos aprimorar os métodos de produção
dos dois novos cursos que, entretanto, foram iniciados.
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Resumen:

El análisis del proceso por el que los estudiantes, universitarios o no,
toman el control y facilitan su propio aprendizaje ha sido recurrente
problema de investigación educativa. Recientemente, se está
planteando como interrogante cómo el desarrollo de las estrategias que
tienen lugar durante el citado proceso pueden verse facilitadas por el
uso de tecnologías. Con el objetivo de conocer si realmente los
universitarios utilizan las tecnologías digitales para planificar, organizar
y facilitar su propio aprendizaje, las tres preguntas de estudio que nos
hemos formulado han sido: ¿qué tecnologías son utilizadas por los
estudiantes universitarios para autorregular su aprendizaje?, ¿qué
estrategias de aprendizaje autorregulado desarrollan con tecnologías?,
¿qué perfiles podemos diferenciar en el alumnado de acuerdo al uso
que hacen de estrategias de autorregulación con tecnologías? Para dar
respuestas a ellas, se ha diseñado el “Inventario de Tecnología para el
Aprendizaje en la Universidad”. A través de él se ha recogido
información de una muestra conformada por 711 estudiantes de las
diferentes universidades de Andalucía. Los resultados obtenidos nos
indican que los alumnos universitarios, aún cuando puedan ser
usuarios asiduos de tecnologías digitales, no tienen predisposición a
utilizarlas para regular su propio proceso de aprendizaje. De la totalidad
de tecnologías analizadas, son las herramientas para buscar
información en Internet y las herramientas de comunicación
instantánea las de manejo constante. Por su parte, las estrategias de
aprendizaje autorregulado más generalizadas son aquellas relativas al
apoyo social. No obstante, la muestra no tiene un comportamiento
homogéneo. Así, se han identificado dos grupos de estudiantes
antagónicos que se pueden caracterizar en lo que respecta al nivel de
autorregulación de su aprendizaje con tecnologías.

Palabras claves:

Educación superior, aprendizaje autorregulado, tecnología, nativo
digital

Abstract:

The analysis of the process by which students, whether university
students or not, take control and facilitate their own learning has been a
recurring problem of educational research. Recently, it has been
questioned how the development of learning strategies can be
facilitated by the use of technologies. In order to know if university
students are actually using digital technologies to plan, organize and
facilitate their own learning, three study questions have been asked:
what technologies are used by university students to self-regulate their
learning? What self-regulated learning strategies do they develop with
technologies? What profiles can we differentiate among students
according to their use of self-regulation strategies with technologies? To
give answers to them, an "Inventory of Technology for Learning in the
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University" has been designed. Through it, data was collected from a
sample constituted by 711 students from different universities in
Andalusia. The results obtained indicate that university students,
although they can be frequent users of digital technologies, are not
predisposed to use them to regulate their own learning process. Of all
the analyzed technologies, the tools for online information search and
the instantaneous communication tools are the ones most constantly
used. On the other hand, the most generalized self-regulated learning
strategies are those related to social support. However, the sample
does not have a homogeneous behavior. Thus, two antagonistic groups
of students have been identified as regards to their level of learning
self-regulation with technologies.
Keywords:

Higher education, self-regulated learning, technology, digital native

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los mitos más extendidos respecto de las tecnologías digitales es que los
jóvenes, por haber nacido en las dos últimas décadas, son asiduos en su uso y
especialmente habilidosos en su manejo. Resulta un clásico el trabajo de Prensky
(2001) en el que acuñaba el término “nativos digitales” para referirse a esta nueva
generación que ha crecido con las tecnologías y para la que el calificativo de “nueva”
no tiene mucho sentido.
Aunque refutada (Bennett, Maton & Kervin, 2008), esta idea sigue presente en
nuestra sociedad. Asumimos que los jóvenes gestionan y procesan las tecnologías
con mayor facilidad que los denominados “inmigrantes digitales”. Sin embargo,
numerosos estudios (Jones, Ramanau, Cross & Healing, 2010; Kennedy, Judd,
Churchward, Gray & Krause, 2008) han evidenciado que la “generación Net” no es
homogénea de acuerdo al conocimiento tecnológico que los sujetos tienen ni al uso
que hacen de las tecnologías.
En esta investigación nos hemos planteado conocer si realmente los estudiantes
universitarios utilizan las tecnologías digitales para planificar, organizar y facilitar su
propio aprendizaje. Queremos conocer no sólo qué tipo de tecnologías utilizan, sino
para qué estrategias de aprendizaje las emplean. Nos interesan especialmente las
estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado que los estudiantes desarrollan
en su propio proceso formativo.
El concepto de aprendizaje autorregulado (SRL) surgió como problema de
investigación en los años ochenta y se ha mantenido vigente para investigadores y
educadores durante décadas (Zimmerman & Schunk, 2011, p.11). Una de las razones
que explican el interés despertado por el SRL radica en que vivimos en sociedades en
las que el aprendizaje a lo largo de la vida es cada vez más importante y donde
proliferan entornos de aprendizaje informal en los que se requieren habilidades de
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autorregulación (Beishuizen & Steffens, 2011, p.3). A la universidad corresponde la
tarea de despertar en el alumnado la actitud de querer aprender continuamente.
También el desarrollo de sujetos autónomos en el aprendizaje es una de las metas
que persiguen actualmente los estudios universitarios. La atención que se le presta se
justifica porque el éxito académico se ve influido por la capacidad de los estudiantes
de aprender independientemente del apoyo ofrecido por los profesores (Kingsbury,
2015, p.174).
Las investigaciones sobre SRL nos muestran los procesos por los cuales los
alumnos toman el control de su propio aprendizaje y las estrategias que desarrollan
para favorecerlo. Un primer aspecto que caracteriza al aprendizaje como
autorregulado es que la persona que está aprendiendo emprende su búsqueda con
iniciativa personal, perseverancia y habilidad adaptativa (Zimmerman, 2009, p.1). Los
estudiantes, para aprender, regulan ciertos aspectos cognitivos, motivacionales y
conductuales, así como algunas de las características de sus entornos, utilizando
diferentes estrategias (Pintrich, 1999a, 1999b; Zimmerman & Martínez Pons,1986).
De acuerdo al modelo cíclico de Zimmerman (1998), enmarcado en la perspectiva
social cognitiva, la autorregulación del aprendizaje es el proceso autodirigido que se
produce en tres fases sucesivas. Éstas son: previsión (procesos que preceden al
esfuerzo de aprender), control de la ejecución (procesos que ocurren durante el
aprendizaje) y auto-reflexión (procesos que ocurren después del aprendizaje). En la
fase inicial, los alumnos abordan el análisis de la actividad de aprendizaje, evalúan su
capacidad para realizarla con éxito y establecen metas y planes para completarla
(Panadero & Alonso, 2014). Durante la segunda, los dos principales procesos que los
estudiantes emplean son el auto-control y la auto-observación. El auto-control implica
una variedad de estrategias entre ellas la auto-instrucción, la búsqueda de ayuda o las
auto-consecuencias (Dabbagh & Kitsantas, 2013, p.203). Por su parte, la autoobservación (observación y seguimiento del rendimiento y los resultados) conlleva dos
tipos de acciones: la auto-supervisión (comparación de las acciones realizadas o
productos que están resultando de las mismas con criterios que evalúan la calidad de
lo que se está acometiendo) y la auto-grabación (registro de las acciones mientras se
están ejecutando para favorecer la revisión profunda de ellas). Por último, la fase de
auto-reflexión implica aquellos procesos que siguen al esfuerzo por aprender. Los
alumnos en este momento juzgan su aprendizaje y formulan razones para justificar los
resultados obtenidos. Una forma de hacerlo es por medio de las autoevaluaciones
(Zimmerman & Moylan, 2009, pp.302-304).
El desarrollo de este ciclo de autorregulación puede verse facilitado por el uso de
tecnologías. Kitsantas & Dabbagh (2011) reconocen que las tecnologías de software
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social 2.0 (herramientas de comunicación, herramientas de intercambio de recursos y
experiencias y herramientas de redes sociales) tienen gran potencial para propiciar la
autorregulación pero que la investigación empírica en esta área es aún muy limitada.
Kitsantas (2013) ha descrito cómo algunas tecnologías pueden apoyar cada una de las
tres fases. Cierto es que su exposición se hace con el objetivo de orientar a los
formadores.
Las tecnologías digitales están representando una ventana abierta a nuevas
alternativas y opciones de aprender (Schneckenberg, Ehlers & Adelsberger, 2011) que
favorecen la adquisición de las habilidades de autorregulación (Bernacki, Aguilar &
Byrnes, 2011). Al mismo tiempo, en las experiencias de aprendizaje basadas en
tecnologías se exige la puesta en práctica del SRL (Winters, Greene & Costich, 2008).
La relación entre estrategias de SRL y tecnologías puede ser incluso causal tal como
se ve reflejado en el trabajo de Valentın
́ , Mateos, González, Pérez, López & Garcıa
́
(2013) al abordar cómo el desarrollo de las primeras predicen el empleo de las
segundas.
Diversas investigaciones han analizado la presencia de las tecnologías en el
proceso de aprendizaje del alumnado universitario, bien en situaciones formales o
informales de aprendizaje (Corrin, Bennett & Lockyer, 2010; Margaryan, Littlejohn &
Vojt, 2011). Éstas nos sirven para conocer qué gama de tecnologías se utilizan pero
no qué propósitos de aprendizaje se persiguen con el uso de cada una de ellas. Es así
que Lai & Gu (2011) adoptaron el SRL como marco teórico para comprender el uso de
la tecnología que hacen los estudiantes universitarios. Se preocuparon por indagar el
empleo dado a la tecnología fuera del aula para autorregular el aprendizaje. Hallaron,
en la línea de los estudios citados, que el alumnado dispone de un conocimiento
limitado sobre el uso de la tecnología para el aprendizaje. Y a pesar de ello, utilizan
selectivamente una variedad de tecnologías para autorregular su aprendizaje.
Después de revisar todos estos estudios precedentes, sin embargo, conocemos
aún poco sobre los procesos de SRL mediados por tecnologías que emprenden los
estudiantes universitarios. Lo que lleva a plantearnos los siguientes interrogantes:
¿qué tecnologías son utilizadas por los estudiantes universitarios para autorregular su
aprendizaje?, ¿qué estrategias de SRL desarrollan con tecnologías?, ¿qué perfiles
podemos diferenciar en el alumnado universitario de acuerdo al uso que hacen de
estrategias de SRL con tecnologías?
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2. MÉTODO
Para dar respuesta a las preguntas anteriores, hemos diseñado el “Inventario de
Tecnología para el Aprendizaje en la Universidad” (ITAA). Éste consta de cuestiones
iniciales (sexo, edad, universidad en la que se estudia y titulación que se cursa) y de
33 ítems que se refieren a diferentes estrategias de SRL que pueden desarrollarse con
tecnologías. Estos items habían de valorarse en una escala de 1 (Nunca) a 5
(Continuamente) según la frecuencia con que se ejecutasen. Como se observa en la
Tabla 1, con estos ítems analizábamos el nivel de uso de diferentes estrategias de
SRL correspondientes a las fases de control de la ejecución y auto-reflexión. También
el uso de una gama amplia de tecnologías.

Tabla 1. Clasificación de los ítems del ITAA

Tecnologías
1. Herramientas.
de comunicación:
WhastApp, Line,
Skype, Google
Talk.

2. Repositorios:
Slideshare,
Instagram,
Pinterest, Issuu,
Calameo, Youtube,
iTunes, iVoox.

Ítems

Estrategias

Zimmerman
(1989,1990)

Pintrich (1999a)

12, 13

Intercambiar
información
Resolver dudas
Debatir

Apoyo social

Gestión de
recursos (Social)

Revisión de
registros

Metacognitiva
(Regulación)

Búsqueda de
información

Metacognitiva
(Planificación)

Apoyo social

Gestión de
recursos (Social)

Organizar y
transformar

Cognitiva
(Elaboración y
organización)

Apoyo social

Gestión de
recursos (Social)

3, 5,
6, 20,
21
31
15,
28, 29
1

3. Redes sociales:
Twitter, Facebook.

Comentar
información
Intercambiar
información
Debatir
Mantenerse
informado

Búsqueda de
información

4, 11

Trabajar en equipo

Apoyo social

14

Comentar
información

Organizar y
transformar

33

Mantenerse
informado

Búsqueda de
información

18
17

4. Herramientas de
producción y
almacenamiento
en la nube: wikis y
blogs, Dropbox,
Google+.

Revisar durante el
estudio material
obtenido
expresamente para
ayudarse de él
Mantenerse
informado
Compartir las
propias
producciones y otro
material

Metacognitiva
(Planificación)
Gestión de
recursos (Social)
Cognitiva
(Elaboración y
organización)
Metacognitiva
(Planificación)
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5. Marcadores
sociales y RSS:
Delicious, Sage.

26, 27
2

6. Recursos
multimedia:
podcast, video.
7. Herramientas.
de evaluación:
ExamTime,
Formularios de
Google.
8. Internet:
Wikipedia o
diccionarios online;
traductores;
Google académico,
Dialnet.
9. Herramientas de
gestión: Cmap,
MindManager;
RefWorks,
Mendeley; Viper.
10. Otra
tecnología: apps
específicas
(Kalkulilo,
Whiteboard Lite) y
Organizadores:
(Google Calendar,
EverNote).

Registrar
información
Recibir información
Escuchar la lección
previamente
grabada

Búsqueda de
información

Metacognitiva
(Planificación)

Revisión de
registros

Metacognitiva
(Regulación)
Cognitiva
(Ensayo)
Metacognitiva
(Seguimiento)

7

Escucharse

Memorización

22

Observarse

Guardar
registros

23, 24

Comprobar
aprendizaje

Autoevaluación

Metacognitiva
(Seguimiento)

9

Traducir información

Organizar y
transformar

Cognitiva
(Elaboración y
organización)

8, 32

Localizar
información

Búsqueda de
información

Metacognitiva
(Planificación)

Organizar y
transformar

Cognitiva
(Elaboración y
organización)

10,16,
25

30

19

Crear mapas
conceptuales
Redactar texto
gestionando
bibliografía
Redactar texto y
comprobar plagio
Resolver
actividades
académicas
haciéndolas más
atractivas
Gestionar
actividades
académicas

Control volitivo
(Control de la
tarea) Pintrich,
1999b
Establecimiento
de metas y
planificación

Gestión de
recursos (Tiempo
y esfuerzo)

Tras concluirse el proceso de redacción, el inventario fue validado por un grupo de
8 estudiantes universitarios. Posteriormente, fue desarrollado en el servicio online eencuestas y distribuido entre el profesorado universitario de diez de las universidades
andaluzas. A ellos se les solicitó que lo dieran a conocer entre su alumnado.
Los datos cuantitativos de que dispusimos se analizaron utilizando el programa
estadístico SPSS. E-encuestas genera una base de datos Excel con todos los casos y
sus respuestas a cada una de las variables. Previo a importarla a SPSS y comenzar a
trabajar sobre ella, se corrigieron los errores que contenía. Esencialmente, fueron
eliminados los numerosos intentos de respuesta que no se materializaron. A los
análisis que se han aplicado haremos referencia explícita en el apartado de resultados.
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Para medir la fiabilidad del inventario, se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach,
siendo la consistencia interna de ,877.

2.1 Muestra
La muestra la conformaron 711 estudiantes universitarios de las diferentes
universidades de Andalucía (España). De ellos, el 38,3% eran hombres y el 61,2%
eran mujeres. El 59,8% de los sujetos tenían edades comprendidas entre los 21-25
años y el 27% eran menores de 21 años.
Los estudiantes universitarios pertenecían a diferentes universidades andaluzas.
El 43% eran alumnos de la Universidad de Sevilla, el 18,7% de la Universidad de
Granada, el 12% de la Universidad de Córdoba y el 11,5% de la Universidad de Cádiz.
En menor porcentaje se asociaron a las universidades de Málaga (0,1%), Almería
(0,7%), Jaén (3,2%), Pablo de Olavide (3,2%) y Huelva (6,5%). Los estudiantes
cursaban estudios de las diferentes áreas del conocimiento. El 51,2% se vincularon al
área de las ciencias sociales. El 18,6% al de ingeniería y arquitectura, el 13,5% al de
ciencias de la salud y el 11,7% al de ciencias. Al área de arte y humanidades se
circunscribió sólo el 4,5% de los estudiantes.
3. RESULTADOS
3.1 ¿Qué tecnologías utilizan los estudiantes universitarios para autorregular su
aprendizaje?
En esta investigación nos ha preocupado indagar acerca de qué tecnologías
digitales utilizan los estudiantes universitarios cuando están aprendiendo de forma
autónoma. En primer lugar, hemos identificado las diferentes tecnologías digitales al
alcance de cualquier estudiante que se mencionaban en el ITAA. Éstas han sido
agrupadas en las diez categorías que se citan en la Tabla 1. Seguidamente, se ha
calculado la frecuencia media de uso de cada una de ellas. Como puede observarse
en la Gráfica 1, podemos afirmar que los estudiantes emplean tecnologías digitales en
la autorregulación de su aprendizaje pero su uso es bajo.
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Aplicaciones móviles

2,02

Herramientas de gestión

1,46

Internet

3,43

Herramientas de evaluación

1,85

Recursos multimedia

1,42

Marcadores sociales

1,35

Herramientas de almacenamiento

2,6

Redes sociales

2,14

Repositorios

1,94

Herramientas de comunicación

3,39
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Gráfica 34. Medias de uso de las tecnologías digitales

Del total de las tecnologías, sólo tres han alcanzado un nivel de uso medio
(2,5≤M≥3,5). Éstas son: las herramientas para buscar información en Internet como los
buscadores o las bases de datos (M= 3,43 SD=,837), las herramientas de
comunicación como WhastApp o Google Talk (M=3,39 SD=,869) y las herramientas de
producción 2.0 y de almacenamiento en la nube como las wikis o Google+ (M=2,61
SD=,750). No obstante, éstas no tienen el mismo grado de penetración en la rutina de
estudio del alumnado. Más del 60% de los estudiantes hacen algún uso de las dos
primeras, aunque en la mayoría de los casos sólo es ocasional (42,8%, 50,4%).
Mientras menos del 40% utiliza con cierta frecuencia la última. Los resultados son
coincidentes con los alcanzados por otros investigadores. Las herramientas para
desarrollar búsquedas en la web y de mensajería instantánea constan entre las
tecnologías que los universitarios emplean con mayor frecuencia en situaciones de
aprendizaje informal o en su vida académica (Gallardo, Marqués & Bullen, 2015;
Kennedy, Judd, Churchward, Gray & Krause, 2008; Margaryan, Littlejohn & Vojt,
2011).
El nivel de uso de las restantes tecnologías digitales es bajo o muy bajo (M≤2,5).
Las que menos se manejan son los marcadores sociales y lectores de sindicación
(M=1,36 SD= ,689). El 70% de los estudiantes nunca los han usado. Pero tampoco se
utilizan para apoyo del SRL los recursos multimedia (podcasts y videos), las
herramientas de gestión (software de creación de mapas conceptuales, de gestión de
bibliografía o de control de plagio) o los repositorios (de videos, imágenes, podcasts,
presentaciones u objetos de aprendizaje). Así como, las herramientas de evaluación,
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las redes sociales, las apps profesionales y los organizadores personales.
En línea con los estudios precedentes, los resultados obtenidos nos indican que
los alumnos universitarios no tienen predisposición a utilizar tecnologías al regular su
propio proceso de aprendizaje. Aunque puedan ser usuarios asiduos de tecnologías
digitales para actividades sociales, personales, de ocio, etc. Lo que ha sido explicado,
en parte, por una carente visión de la utilidad formativa que las tecnologías tienen. Si
bien los estudiantes saben utilizar las tecnologías, carecen de comprensión sobre
cómo emplearlas eficazmente para apoyar su propio aprendizaje (Littlejohn,
Margaryan & Vojt, 2010).
Fijemos la atención sobre las redes sociales, las cuales se sitúan en el nivel de
uso bajo. Según Gosper, Malfroy & McKenzie (2013), los estudiantes hacen de ella un
uso frecuente en su vida cotidiana. Sin embargo, no están dispuestos a usarlas con
intención de aprendizaje porque no las perciben como herramientas con alto potencial
formativo. El correo electrónico es percibido más eficiente que éstas para resolver
cuestiones académicas (Vrocharidou

& Efthymiou, 2012) por lo que es más usado

(Dahlstrom, Walker & Dziuban, 2013). Las aplicaciones sociales, como Facebook, se
relegan casi exclusivamente a propósitos no académicos (Swanson & Walker, 2015).
Para que los estudiantes adopten más las tecnologías digitales para favorecer su
propio aprendizaje necesitan orientación sobre cómo hacerlo, incluso cuando el nivel
de competencia digital sea alto (Deepwell & Malik, 2008). Se hace indispensable,
como plantean Lai, Wang & Lei (2012), el apoyo, consejo y motivación por parte de
sus docentes.

3.2 ¿Qué estrategias de SRL desarrollan con tecnologías los estudiantes
universitarios?
En lo que sigue nos preguntamos por la acción que los estudiantes acometen con
las tecnologías cuando las utilizan. ¿Pará qué estrategias de aprendizaje las usan?
Para dar respuesta a esta pregunta recurrimos al análisis factorial de los 33 ítems del
inventario. De acuerdo al test de esfericidad de Bartlett (p=,000) y al ın
́ dice de KaiserMeyer-Olkin (,886), los datos se ajustaban para la aplicación del análisis factorial. Se
procedió a efectuar un análisis de componentes principales con rotación varimax. Este
análisis exploratorio determinó que el número de factores debía de ser 9, los cuales
explicarían el 54,904% de varianza de los datos. Para conformar los factores se
atendieron a cargas factoriales superiores a 0,40. Procedemos, a continuación, a
describir cada uno de los factores resultantes incidiendo en el nivel de uso que los
alumnos hacen de las estrategias de SRL a los que hacen referencia.
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Factor 1. Compartir la información. En el primero de los factores localizamos
estrategias de SRL que pertenecen a varias de las categorías consideradas en los
modelos de Zimmerman y Pintrich (véase Tabla 1). Algo que caracteriza a los ítems
que conforman este factor es la preocupación de los estudiantes por difundir y
compartir los documentos que ellos elaboran para sus clases. Estos documentos
pueden tomar diferentes formatos, como presentaciones, libros, blogs o direcciones
electrónicas. Al tomar la decisión de compartir recursos digitales, los estudiantes
demuestran un nivel de autorregulación alto, ya que al difundir se “arriesgan” a que
otras personas valoren sus propios trabajos. Esto es especialmente claro cuando los
alumnos utilizan blogs en los que vierten sus opiniones y cualquier persona puede
comentarlas. En este sentido, nuestros resultados son coherentes con los encontrados
por Baggetun & Wasson (2006) al analizar la contribución del blog al SRL. Señalaron
que su naturaleza de entorno de escritura en abierto obligaba a reconocer que el SRL
no se limitaba al plano individual sino que adquiría también forma en colectividad
(collective self-regulation).
La frecuencia de uso del factor es realmente baja (M= 1,37 SD= ,565) entre el
alumnado. El 87,1% de los estudiantes nunca ha usado marcadores sociales para
almacenar y compartir información. El 86,5% no ha tenido un blog donde publicar sus
reflexiones. El 82,1% nunca ha puesto a disposición de otras personas sus apuntes en
formato electrónico para que puedan ser reutilizados.
Tabla 2. Descriptivos de los ítems del ITAA del primer factor

Factorial
28. Cuando diseño una presentación multimedia, la comparto
a través de repositorios como Slideshare.
29. Convierto mis trabajos y apuntes en e-libro (Issuu,
Calameo…) para favorecer así su distribución.
26. Utilizo marcadores sociales para registrar la información
que encuentro en Internet.
14. Dispongo de un blog donde comento asuntos relacionados
con los contenidos.
25. Antes de entregar mis trabajos, compruebo su originalidad
haciendo uso de software antiplagio.
10. Al estudiar creo mapas conceptuales con software
específico.

M

SD

,754

1,53 ,994

,659

1,32 ,829

,619

1,20 ,630

,598

1,24 ,720

,544

1,39 ,900

,451

1,54 ,984

Factor 2. Presencia activa. El segundo factor tiene que ver con estrategias en las
que los objetivos de aprendizaje se persiguen a través de una presencia activa en la
red. La red no sólo es una gran biblioteca donde buscar información. También es un
espacio de interacción en el que construir el aprendizaje socialmente. Tanto las redes
sociales como los servicios de microblogging se están mostrando como una nueva
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forma de comunicación que soporta el aprendizaje informal (Ebner, Lienhardt, Rohs &
Meyer, 2010; Vivian, 2011). Los estudiantes los utilizan para discutir sobre tópicos
objeto de estudio, exámenes y evaluaciones, para compartir información, ideas,
sentimientos y opiniones o para intercambiar recursos para el estudio (textos, fotos,
videos). De forma que favorecen el pensamiento reflexivo, el aprendizaje colaborativo,
la recepción de feedback y coaching de los otros (Gao, Luo & Zhang, 2012; Nosko &
Wood, 2011, p.402). Su contribución no se limita sólo al desarrollo académico sino
que cubre también el personal, social y profesional (Wong, Kwan, Leung & Wang,
2012).
El nivel de uso que corresponde al factor es, asimismo, bajo (M= 2,08 SD= ,863).
No obstante, del conjunto de estrategias, una es más frecuentemente implementada
que el resto. Y esto porque el 28,9% de los estudiantes consulta con regularidad
novedades acerca de los contenidos de estudio que se distribuyen a través de las
redes sociales. De ellos, el 11,3% lo hace muy frecuentemente.

Tabla 3. Descriptivos de los ítems del ITAA del segundo factor

Factorial
18. Pertenezco a grupos en las redes sociales que debaten,
intercambian información, etc. sobre asuntos relacionados con
los contenidos.
17. Consulto informaciones, novedades, etc. que se
distribuyen a través de redes sociales acerca de los
contenidos.
15. Comparto imágenes a través de Instagram, Pinterest…
sobre prácticas que se desarrollan en las asignaturas.
1. Comento la información facilitada por los docentes durante
las clases a través de Twitter, Facebook…

M

SD

,739

2,13 1,36

,679

2,68 1,32

,544

1,93 1,18

,487

1,62 ,982

Factor 3. Documentación y clasificación. La búsqueda y clasificación de
información forma parte del trabajo universitario. Nuestros alumnos cada vez están
más acostumbrados a utilizar herramientas que les ayudan a localizar, organizar y
recuperar la información que necesitan. No sucede lo mismo cuando se trata de
apoyarse en ellas para gestionar y utilizar correctamente las fuentes en sus trabajos
académicos (He, Wu, Yue, Fu & Vo, 2012). Los estudiantes muestran preferencia por
los documentos digitales y que están disponibles online. Y toman Internet, más
específicamente los motores de búsqueda y bases académicas, como el punto de
partida cuando han de realizar una búsqueda de información (Dilek-Kayaoglu, 2014).
En cambio, necesitan mayor formación en lo relativo a cómo citar y referenciar
correctamente tales recursos (Imler & Hall, 2009). Nuestros resultados así lo
confirman. El 40,1% del alumnado busca información a través de bases de datos con
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alta o muy alta frecuencia. Con la misma asiduidad, sólo el 7,2% almacena y clasifica
las fuentes en herramientas de gestión de citas y las recupera al producir informes,
ensayos, etc.

Tabla 4. Descriptivos de los ítems del ITAA del tercer factor

Factorial
8. Localizo en bases de datos especializadas (Google
académico, Dialnet...) textos científicos sobre los contenidos.
16. Utilizo herramientas de gestión de citas como RefWorks,
Mendeley... cuando tengo que redactar informes o ensayos.

M

SD

,752

2,99 1,39

,578

1,47 ,980

Factor 4. Uso instrumental con bajo procesamiento de la información. Por
otra parte, los estudiantes recurren a enciclopedias y diccionarios online, frente a los
impresos, cuando han de aclarar la definición de algún concepto (He et al., 2012). En
concreto, se apoyan en Wikipedia cuando necesitan indagar rápidamente sobre un
hecho o tópico desconocido o sobre el que quieren profundizar (Lim, 2009). Bajo este
factor, las estrategias consideradas son aquellas que ayudan a alcanzar la
comprensión de la información que se maneja en el estudio u otras actividades
académicas. Aluden al uso de Wikipedia y diccionarios online y al de e-traductores con
finalidad meramente instrumental y para un bajo nivel de procesamiento de la
información. Resultando que ambas se muestran de uso muy frecuente entre los
alumnos. Más del 50% de los estudiantes utilizan traductores online con alta
frecuencia así como más del 60% de los alumnos recurre a Wikipedia. El factor se
convierte, así, en el único que alcanza el nivel de uso alto (M= 3,65 SD= ,944).
Tabla 5. Descriptivos de los ítems del ITAA del cuarto factor

Factorial
9. Utilizo traductores web para comprender textos escritos en
otros idiomas sobre los contenidos.
32. Recurro a Wikipedia o algún otro diccionario online cuando
necesito clarificar algún asunto o concepto relacionado con los
contenidos.

M

SD

,695

3,45 1,29

,550

3,85 1,15

Factor 5. Ampliación y profundización de la información. El quinto factor nos
acerca a la actitud proactiva de unos estudiantes que no se contentan con estudiar lo
aportado por los docentes. En cambio, emprenden un aprendizaje más rico y
autónomo facilitado por las tecnologías digitales (vídeos, blogs, presentaciones). Los
alumnos gustan de utilizar clases ya grabadas al preparar las clases o durante el
estudio (Gorissen, van Bruggen & Jochems, 2012). En este momento, asimismo se
apoyan en las diapositivas presentadas por los profesores (Parson, Reddy, Wood &
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Senior, 2009). Nuestros resultados revelan que el 58,1% de los encuestados en algún
momento visiona videos sobre los contenidos de estudio y el 64,6% revisa
presentaciones multimedia localizadas por ellos mismos. El alumnado trabaja durante
el estudio directamente sobre recursos multimedia no necesariamente facilitados por
los docentes. Y lo hacen en mayor medida que se mantienen en la búsqueda continua
en repositorios o por medio de otras fuentes.
Tabla 6. Descriptivos de los ítems del ITAA del quinto factor

Factorial
31. Sigo canales de video en Youtube en los que se publican
vídeos relacionados con las asignaturas que curso.
5. Al estudiar, busco videos en Youtube, Vimeo... sobre los
contenidos.
33. Sigo blogs de expertos que publican sobre asuntos
relacionados con los contenidos.
3. Cuando estudio, busco presentaciones multimedia
(Slideshare, Prezi...) sobre los contenidos.

M

SD

,783

1,97 1,27

,643

2,83 1,28

,521

2,04 1,27

,444

2,95 1,27

Factor 6. Monitorización y retroalimentación. A diferencia del factor anterior,
en éste localizamos aquellas estrategias que persiguen promover el aprendizaje por
medio de la escucha. A través de los podcast, los estudiantes pueden revivir las
lecciones magistrales teniendo la oportunidad de escucharla en más de una ocasión
mientras toman y confirman sus notas. Lo que en consecuencia conduciría a buenos
resultados de aprendizaje (McKinney, Dyck & Luber, 2009; Scutter, Stupans, Sawyer &
King, 2010). Por otra parte, las tasas de éxito académico aumentan si los estudiantes
se involucran en la creación de sus propias audiciones, dado el ejercicio de
transformar y comunicar la información (Heilesen, 2010). Además, considerando el
volumen ingente de ellos disponible en la web, son un suplemento perfecto a la
información recibida (Hew, 2009). De acuerdo a lo expuesto, el factor lo conforman
aquellas estrategias que, en el modelo de Zimmerman, responden a los tipos de
revisión de registros y memorización y que se sirven esencialmente de los podcast. No
obstante, de todas estas estrategias se hace bajo uso. Así, el 84,5% de los
estudiantes nunca ha descargado podcast para reproducirlos al estudiar. El 75,8%
tampoco se ha grabado para autoexaminarse.

Tabla 7. Descriptivos de los ítems del ITAA del sexto factor

Factorial
7. Grabo mis propios podcast sobre los contenidos para
ayudarme de ellos cuando estudio.
2. Grabo en audio, con mi dispositivo móvil, las exposiciones

M

SD

,676

1,29 ,794

,668

1,54 ,944
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de los profesores.
6. Cuando estudio, escucho podcast que localizo en iTunes,
iVoox... sobre los contenidos.
22. Cuando estoy preparando una exposición, un examen
práctico... me grabo haciendo uso de un dispositivo móvil.

,590

1,24 ,673

,430

1,45 ,954

Factor 7. Gestión personal. Las estrategias agrupadas en este factor tienen que
ver con la gestión del tiempo y de la información por parte del alumnado: la necesidad
de contar de manera inmediata con la información más reciente publicada en fuentes
que son de interés, disponer de materiales producidos por docentes para ayudarse de
ellos durante el estudio, resolver las actividades académicas propuestas de forma más
eficiente y atractiva y distribuir el tiempo disponible para ello y el estudio. Nuevamente,
la totalidad de las estrategias del factor cuenta con nivel de uso bajo o muy bajo. El
73,1% de los estudiantes nunca se ha sindicado a fuentes electrónicas. El 63,7%
nunca o casi nunca ha organizado su agenda por medio de software de gestión.

Tabla 8. Descriptivos de los ítems del ITAA del séptimo factor

Factorial
19. Utilizo programas como Google Calendar, EverNote…
para gestionar la agenda de mis actividades académicas.
21. Descargo materiales relacionados con los contenidos a
través del repositorio de objetos de aprendizaje de mi
institución (RODAS, RiUMA, etc.) o de bibliotecas de recursos
de aprendizaje en abierto como Universia.
27. Utilizo lectores de sindicación de noticias (RSS) para
recibir información actualizada sobre temas que me interesan.
30. Hago uso de apps específicas (como la calculadora
científica Kalkulilo, la pizarra Whiteboard Lite...) para resolver
problemas y ejercicios de las asignaturas.

M

SD

,646

2,23 1,52

,579

2,22 1,45

,533

1,51 1,01

,454

1,82 1,23

Factor 8. Autoevaluación. La autoevaluación ocupa una parte relevante del
proceso de SRL, en tanto que fomenta la reflexión sobre el propio aprendizaje (Ibabe
& Jauregizar, 2009). Es así, que se ha tomado como una de las estrategias centrales
del último de los estadíos del SRL. Zimmerman la definió como tal y Pintrich la
consideró entre las estrategias metacognitivas, específicamente la de seguimiento. La
autoevaluación es la actividad mediante la cual los estudiantes comprueban su propio
nivel de aprendizaje al demandarles dar respuesta a ejercicios de autocorrección
online o pruebas digitales. A pesar de su peso para el SRL, es poco utilizada por el
alumnado (M= 1,85 SD= ,864). El 90,2% de los alumnos nunca o casi nunca ha
practicado con exámenes electrónicos simulados. Y aún cuando el 40,9% alguna vez
se ha ejercitado con actividades de autocomprobación, el 58,4% hace un uso bajo o
muy bajo de ellas.
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Tabla 9. Descriptivos de los ítems del ITAA del octavo factor

Factorial
24. Localizo en los web ejercicios de autoevaluación online
sobre los contenidos y los realizo para prepararme los
exámenes.
23. Creo ejemplos de exámenes online (ExamTime,
Formularios de Google...) y los comparto con mis
compañeros/as cuando nos estamos preparando para un
examen.

M

SD

,700

2,36 1,28

,515

1,35 ,821

Factor 9. Aprendizaje colaborativo. Colaborar o, simplemente, relacionarse con
los compañeros/as es la finalidad de las estrategias incluidas en el último de los
factores. Todas ellas se corresponden a una categoría específica de las consideradas
en los modelos tanto de Zimmerman (Apoyo social) como de Pintrich (Gestión social
de recursos). Aunque la autorregulación del aprendizaje se trate de una característica
individual, no cabe cuestionarse ya si una comunidad de estudiantes proporciona un
entorno adecuado para desarrollar el SRL (Beishuizen, 2008). El factor ilustra cómo
determinadas tecnologías digitales favorecen el aprendizaje social, como sería el caso
de las tecnologías de cloud computing (Denton, 2012). Y, a diferencia del resto de
factores, dos de las estrategias que incluye son de uso muy frecuente. El 74,1% de los
estudiantes con frecuencia se relacionan fuera del aula por medio de aplicaciones de
mensajería instantánea con sus compañeros. El 63,4% además regularmente
comparte materiales en la nube para estudiar o trabajar de manera conjunta.
Tabla 10. Descriptivos de los ítems del ITAA del noveno factor

4. Comparto materiales con mis compañeros/as por medio de
Dropbox, Google+...
11.
Realizo
trabajos
colaborativamente
utilizando
herramientas como las wikis, Google Drive…
12. Me relaciono fuera del aula con los compañeros/as a
través de apps (WhastApp, Line...) e intercambiamos
información, resolvemos dudas, etc.
13. Me comunico con mis compañeros/as por
videoconferencia (Skype, Google Talk...) para resolver dudas
o debatir temas relacionados con las asignaturas.

Factorial

M

SD

,754

3,72

1,22

,753

3,44 1,381

,597

4,59

,823

,562

2,19

1,34

En definitiva, el análisis factorial nos deja nuevas dimensiones para organizar las
estrategias de SRL planteadas por Zimmerman (1989, 1990) o Pintrich (1999a,
1999b). Las que se han identificado se encuentran actualizadas por la incorporación
de las tecnologías digitales por parte del alumnado.
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3.3 ¿Qué perfiles podemos diferenciar en el alumnado de acuerdo al uso que
hacen de estrategias de autorregulación con tecnologías?
La descripción de cada uno de los factores evidencia que existen estrategias de
SRL con tecnologías que son más frecuentes que otras entre el alumnado
universitario. Nos interesa, por último, indagar acerca de las posibilidades de identificar
perfiles diferenciados de universitarios según las estrategias de SRL que desarrollan
con tecnologías digitales. Otros estudios han identificado perfiles de estudiantes en
base al uso que hacen de las tecnologías (Lorenzo Romero, Alarcón del Amo &
Gómez Borja, 2014) y las habilidades de autorregulación del aprendizaje que poseen
(Barnard-Brak, Lan & Osland Paton, 2010; Ning & Downing, 2015; Valle, Núñez,
Cabanach, González, Rodrıg
́ uez, Rosário, Cerezo & Muñoz, 2008).
Para ello, atendiendo a la frecuencia de uso que los sujetos hacen de cada factor,
se ha realizado un análisis clúster. Primero, se procedió con un análisis jerárquico con
método vecino más próximo para detectar outliers. Tres sujetos fueron retirados del
análisis por tratarse de casos atípicos. Después, siguiendo el método Ward se
determinó que el número de conglomerados debía de ser cuatro. Por último, se
desarrolló un análisis k medias considerando el número identificado. En la exposición
de los resultados que sigue se hace referencia sólo a los dos conglomerados de
sujetos con mayores diferencias entre sí.
El primer perfil que abordamos caracteriza a los estudiantes con mayor nivel de
autorregulación de su aprendizaje y uso de tecnologías. Representa a 84 alumnos, el
11,86% del los encuestados. De ellos, el 65,5% son mujeres. El 59,5% tienen edades
entre los 21-25 años y el 17,9% son menores de 20 años. Destacan por contar con las
mayores frecuencias media de implementación en todos los factores, incluso en
aquellos que tienen un nivel de uso bajo como es el caso de los relativos a compartir
la información y la monitorización y retroalimentación. Son estudiantes que utilizan
diferentes tecnologías para dialogar, demandar la ayuda de los pares, intercambiar
materiales y colaborar con ellos al estudiar o desarrollar los trabajos de clase. Están
más familiarizados en el manejo de las apps de IM (M= 4,78 SD= ,470) pero no
descartan las herramientas de videoconferencia (M= 3,43

SD=1,311) para

comunicación. Son muy asiduos del uso de traductores (M= 4,12

SD=,974),

enciclopedias y diccionarios online (M= 4,11 SD= 1,00) para ayudar al procesamiento
de información que no entienden. Están acostumbrados a buscar en la propia red
recursos multimedia, como videos (M= 4,10 SD= 1,055) y presentaciones (M= 4,02
SD=1,036), que les permitan ampliar y profundizar la información obtenida en clase.
El segundo perfil, por el contrario, hace referencia a los estudiantes con más bajo
nivel de uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje con tecnologías. Está
1498

formado por 238 alumnos, el 33,62% de los estudiantes encuestados. De los que el
62,2% tienen edades comprendidas entre los 21-25 años Este grupo de alumnos sólo
muestra un nivel intermedio de uso de las estrategias recogidas en los factores uso
instrumental de la información y aprendizaje colaborativo. Especialmente, son usuarios
activos de las apps de mensajería para comunicarse con sus compañeros (M= 4,27
SD= 1,07). Y asiduos a hacer consultas en Wikipedia (M= 3,41 SD= 1,21).

Clúster 2

Clúster 1
2,81

Factor 9. Aprendizaje colaborativo
1,45

Factor 8. Autoevaluación

Factor 6. Monitorización y retroalimentación

2,99

1,54

Factor 7. Gestión personal

3,18

1,21

2,21
1,87

Factor 5. Ampliación y profundización

3,71
3,04

Factor 4. Uso instrumental de la información
1,58

Factor 3. Documentación y clasificación

1,13

4,11

3,28

1,53

Factor 2. Presencia activa
Factor 1. Compartir la información

4,2

3,37
2,33

Gráfico 2. Centros de clústeres finales

4. CONCLUSIONES
En el presente estudio se ha adoptado el modelo teórico sobre el aprendizaje
autorregulado desarrollado por Zimmerman y Pintrich para interpretar el uso que los
estudiantes universitarios andaluces hacen de las tecnologías digitales para favorecer
su aprendizaje. Se ha huido de centrar el trabajo sólo en el tipo de tecnologías que
utilizan en sus procesos de aprendizaje, por iniciativa propia e independientemente de
las demandadas en las aulas, y la frecuencia con la que lo hacen. Nos hemos
preocupado por describir para qué las emplean. Específicamente, los resultados
anteriormente expuestos y discutidos versan sobre las estrategias de SRL que
nuestros universitarios en la actualidad implementan sirviéndose de las tecnologías.
Podemos afirmar, en primer lugar, que el uso que de las tecnologías hacen los
universitarios andaluces para aprender es bajo. La mayoría de las tecnologías que
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consideramos que podrían utilizar para ayudarse en el estudio, quedan en la práctica
excluidas. Son las herramientas para buscar información en Internet como los
buscadores o las bases de datos y las herramientas de comunicación instantánea las
más generalizadas y de manejo constante entre la muestra estudiantil. Éstas se
corresponden con aquéllas que Kennedy et al. (2008) identificaran entre las que los
estudiantes principalmente quieren manejar para asistirse en sus estudios. A pesar del
tiempo transcurrido desde este trabajo, compartimos con Mirriahi & Alonzo (2015) que
el tipo de tecnologías que los estudiantes manejan con fines de aprendizaje ha
permanecido prácticamente constante durante los últimos años.
Por otra parte, mantenemos que los universitarios realizan variadas acciones para
autorregular su aprendizaje utilizando tecnologías. Conclusión a la que también llegan
Chaves, Trujillo & López (2016). De acuerdo a las tecnologías de nivel de uso más
elevado, las estrategias de SRL más generalizadas son aquellas relativas al apoyo
social. Como se ha visto en el análisis clúster, inclusive el colectivo de estudiantes con
menor nivel de uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje con tecnologías
hace uso regular de ellas.
La extracción de perfiles nos muestra que los universitarios no tienen un
comportamiento homogéneo en lo que al SRL y las tecnologías se refieren. Se abren
ahora nuevas líneas de trabajo. Sería de interés indagar en mayor profundidad cómo
los estudiantes organizan y gestionan su aprendizaje utilizando tecnologías. Y en las
razones que explican la variabilidad en el uso de estrategias de SRL con tecnologías.
La observación y la entrevista nos permitirían conocer y trazar procesos, dilemas y
estilos de aprendizaje entre los estudiantes.
Las conclusiones del presente trabajo sirven para ampliar la comprensión sobre
cómo tiene lugar el SRL con tecnologías. En tanto que la descripción de las
estrategias de SRL se ha realizado partiendo de un análisis factorial, tal como se
hiciera en estudios como el de Lai & Gu (2011), presentamos una forma diferente de
organizarlas a cuando no se tenía presente la mediación de las tecnologías. Los
factores resultantes se corresponden con el objetivo pedagógico que los estudiantes
persiguen al ponerlas en práctica.
Nuestros resultados ponen de manifiesto que si los estudiantes no utilizan
tecnologías digitales para la regulación de su propio aprendizaje es porque los
docentes no lo requieren ni favorecen. No hay razón para que estudiantes, que utilizan
recursos digitales de forma continua en su vida personal y social, no los utilicen
cuando se trata de estudiar o aprender. Destacamos por lo tanto la necesidad de que
en la docencia universitaria se incorporen tecnologías digitales. Y esto es así, porque
nuestros estudiantes han de aprender a utilizar las herramientas tecnológicas y
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conceptuales que utilizan los trabajadores para el desempeño de su actividad
profesional. No hacerlo significa perpetuar la “trampa de los dos mundos” (Feiman &
Buchmann, 1983): la del mundo de la universidad y el mundo del trabajo y la sociedad.
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Valle, A., Núñez, J. C., Cabanach, R. G., González, J. A., Rodrıg
́ uez, S., Rosário, P.,
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Resumo:

Os discursos em torno das tecnologias de informação e
comunicação ganharam visibilidade no Brasil a partir de
1995, sobretudo após o lançamento (comercial) da Internet e
da implementação de Políticas concernentes à sua
incorporação ao espaço educacional. De forma geral, nos
discursos oficiais, a tecnologia é a grande aliada na
reconfiguração da prática e recai sobre o professor a
responsabilidade
por
promover
essa
transformação,
demandando para isso uma requalificação que lhe permita
ocupar o papel de mediador entre as tecnologias e os alunos.
Nesse artigo, buscamos discutir a apropriação pedagógica
das tecnologias, a partir das práticas compartilhadas por
professores egressos do Programa de Formação Continuada
Mídias na Educação para compreendermos, na perspectiva
dos professores, e nas relações entre seus discursos e o
oficial, que fatores são determinantes para que as utilizem
em sala de aula e que aspectos de sua Formação foram
significativos para essa utilização. Fundado na concepção da
coautoria como estratégia de aprendizagem e associado a
uma visão sócio interacionista sem, contudo, deixar de estar
atrelado a enfoques instrumentais, o Programa apresenta
como uma de suas características a integração das
diferentes mídias ao processo de ensino e de aprendizagem.
Os resultados mostram uma dissociação entre os novos
sentidos que os professores imprimem para as tecnologias
em seus discursos e a omissão, ou a utilização eventual em
suas práticas cotidianas. Nesse contexto, há visível
apropriação e hibridização entre os discursos oficial e dos
professores, sem demonstrar, no entanto, passividade ou
falta de criticidade por parte deles.

Palavras-chave:

Tecnologias de informação e comunicação, Mídias, Formação
Continuada.

Abstract:

The discourse around information and communication
technologies have gained visibility in Brazil since 1995,
especially after the launch (commercial) of the Internet and
the implementation of Policies concerning their incorporation
into the educational space. Generally, in official speeches,
technology is the great ally in the reconfiguration of practice
and falls on the teacher the responsibility for promoting the
transformation, demanding, for that end, requalification, for
the teacher to be able to occupy the role of mediator between
technologies and students. In this article, we discuss the
appropriation pedagogical of technologies, approaching the
practices shared by teachers who graduated from a teachers’
Continuing Education Course in Media in Education, to
understand, from the perspective of teachers, which are the
decisive factors for its using in the classroom and what
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aspects of their training were significant for that use.
Founded on the concept of co-authoring as a learning
strategy and with a social-interactionist vision without,
however, disconnecting the ties to instrumental approaches;
the Course has as one of its features the integration of
different media to the process of teaching and learning. The
results show dissociation between the new meanings that
teachers imprint to technologies in their speeches and the
omission, or the eventual use in their daily practices. In this
context, there could be found visible evidences of ownership
and hybridization between the official and teachers’ speeches
without showing, however, passivity or lack of criticism for
part of the teachers.
Keywords:

Information and communication
Education; Teacher Training.

technologies;

Media

in

1. APRESENTANDO O TEMA: PROFESSORES E MIDIAS DIGITAIS EM CENA
Santos (2013) considera que o período de 2011 a 2013 é um daqueles momentos
no mundo, de movimentos revolucionários. Pesquisador reconhecido por sua defesa
da democracia, da aproximação dos saberes científicos aos saberes do cotidiano, da
globalização dos movimentos sociais e um dos maiores críticos de um mercado
conduzido por uma lógica neoliberal, analisou os diversos movimentos que surgiram
no mundo desde 2011. A Primavera árabe, o Occupy (Wall Street nos EUA), o dos
Indignados no Sul da Europa e na Grécia, o movimento "Yo soy 132", no México, o
movimento estudantil no Chile em 2012 e inclusive os protestos no Brasil.
2013 foi um ano atípico no que concerne aos movimentos reivindicatórios
brasileiros. Estiveram presentes em mais de 350 cidades e os discursos
demonstraram uma insatisfação com a qualidade das Políticas Públicas instituídas.
Em espaço de tempo muito curto, as pessoas se mobilizaram e falaram não só de
problemas, mas de um novo ativismo político, associado à sua conectividade em redes
sociais e ao uso de celulares. Mais especificamente no Rio de Janeiro, local onde
pesquisamos, de maneira significativa e para muitos surpreendente, com a ocupação
de escolas pelos alunos, nos dias de hoje, protestos protagonizados pelos segmentos
dos jovens e dos professores, que repudiaram, entre outros aspectos, a vinculação da
meritocracia à ideia de qualidade de ensino, foram elementos que acompanhamos, por
se aproximarem de nosso interesse de investigação.
Como em todos os outros movimentos do mundo, os protestos iniciaram com
acontecimentos concretos, que se ampliaram para reinvindicações em educação,
defesa da democracia e recusa a um modelo pautado pelo crescimento a qualquer
custo. Ainda que tenham ocorrido a redução de pobreza e a implantação de Políticas
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Sociais redistributivas, o modelo de desenvolvimento ficou focado no consumo e no
endividamento. Se por exemplo, os celulares estão cada vez mais acessíveis e a
escolarização foi ampliada, a qualidade ofertada não garantiu nem acesso à Educação
Superior, nem ao trabalho. Vale lembrar que o segmento juvenil, oficialmente
compreendido entre 15 a 29 anos, equivale a ¼ da população (IBGE/2010) e que
houve um aumento de 110% em matriculas na Educação Superior (INEP/2011), na
última década, com 74% do total em instituições privadas. No entanto, apenas 8,6%
dos jovens, integrava alguma Universidade (IBGE/2013), enquanto 79% utilizava a
Internet segundo a pesquisa Juventude Brasil (2013). Além de continuarem sendo o
segmento que acumula o maior índice de desemprego (IPEA/2013), o que
correspondeu a 17,21% enquanto o índice geral se manteve em cerca de 5,5%; há
que se ressaltar que 26% dos jovens estão fora da educação formal e do mercado de
trabalho.
Apesar de incorrerem em agendas específicas, as manifestações brasileiras não
deixaram de estar atreladas a outros movimentos de caráter global. Além de Santos,
outros pesquisadores têm se dedicado a estuda-los e destaco algumas considerações,
especialmente as que se referem ao uso das tecnologias digitais. Shirky (2013) tem se
dedicado a compreender os processos colaborativos instituídos pelas redes sociais,
que por si só não têm poder político, mas são uma condição facilitadora. Destaca três
mudanças: sincronização, coordenação e documentação. Isso significa dizer que as
novas mídias: permitem que as pessoas sincronizem suas visões de mundo
rapidamente; que as ajudam a se organizarem para fazer um ato contra o governo,
sem usar qualquer tipo de mídia financiada pelo Estado; e ainda, que possibilitam o
registro do acontecimento, que imediatamente pode ser compartilhado nas redes
sociais.
Castells (2013) aponta para a necessária (re)invenção da democracia, que ganha
novos contornos por experimentações de articulações rápidas e surpreendentemente
efetivas com que multidões, de pessoas comuns, ganham voz e se organizam através
das redes sociais. Elas não dependem mais de intermediários para se manifestar:
multiplicam alternativas de ação colaborativa. Ele assinala, no entanto, que “a Internet
é uma condição necessária, mas não suficiente para que existam movimentos sociais”.
É nesse contexto que investiguei os usos das tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC) nas escolas. Assim como no confronto das ruas, quando as
imagens e as narrativas dos manifestantes e da polícia foram quase sempre
antagônicas, produzindo discursos em que um busca culpabilizar o outro; no confronto
entre os discursos das Políticas direcionadas à adoção das tecnologias nas escolas e
os discursos dos professores, estes últimos tomados quase sempre como os maiores
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obstáculos para a sua implementação, identificamos imagens e narrativas que não
conversam. As narrativas dos professores nos cotidianos das escolas e as dos
cotidianos das escolas apregoados nas Políticas Educacionais são antagônicas,
muitas vezes superficiais, contraditórias, incorrendo em provar e atribuir um ao outro
as dificuldades na inserção das mídias em salas de aula.
Como entendo, ancorada nas teorias de Ball (2013) e Certeau (2005), que a
produção de Politicas ocorre em vários contextos; e o currículo como produção de
cultura, é tecido em sala de aula por um coletivo, em que o professor tanto é autor,
quanto é submisso a discursos oficiais impositivos; essa investigação foi se
desenhando não apenas para compreender as Políticas como estratégias discursivas
para produzir a escola, o aluno, o professor; ou para defender que Políticas são
produzidas no contexto da prática; mas para buscar as implicações destes confrontos,
afirmando como Ferraço e Carvalho (2012) “a compreensão de que somos sempre
sujeitos políticos e que as Políticas são práticas”. Há sempre, porém, lutas de posições
diferentes e mesmo contrárias; então, práticas são Políticas negociadas, reinventadas,
“nas complexas redes cotidianas de saberes, fazeres e poderes das escolas e dos
sistemas educacionais”. E nem sempre serão visíveis, se for examinada apenas a
perspectiva dominante.
Foi com o intuito de encontrar novas formas de relatar e de superar tanto as
narrativas dos professores que se “vitimizam” diante do Estado – que não oferece as
condições necessárias para o exercício do trabalho – quanto do Estado que constitui
uma representação que de certa forma “criminaliza” os professores pelo mau
desempenho da educação; dualidade quase sempre reforçada e realçada pela mídia,
que confere ao professor o exercício do papel ora de herói, ora de vilão; que
desenvolvi essa investigação.
2. METODOLOGIA
Os discursos em torno das TDIC ganharam visibilidade em nosso país, na última
década do século XX, sobretudo após o lançamento (comercial) da Internet e da
implementação de Políticas e Programas Estatais que procuravam tornar acessíveis, o
que ainda se encontra desigualmente distribuído; não só em acesso, mas na própria
qualidade de utilização, que varia em função da região e do grupo social a que se
pertence. Apenas 10% das residências das áreas rurais contam com conexão
(CETIC/2012).
Partia-se do princípio de que a sociedade da informação era uma prerrogativa
produzida pelo desenvolvimento social e que ninguém poderia ficar de fora. Entendia1508

se que seriam provocadas mudanças substantivas em todos os setores; quem
estivesse mais preparado teria maiores oportunidades de crescimento e se destacaria
no mercado internacional. É evidente que esses entendimentos estavam conjugados
com Políticas e recomendações emanadas por organismos multilaterais e concorreram
por produzir demandas no plano educacional. Não apenas porque seria necessário
requalificar trabalhadores e preparar as novas gerações para um mercado de trabalho
renovado, mas porque se observava que o emprego de TDIC incorria em motivação
para os jovens, que, se preparados, poderiam ajudar na qualificação de outros
segmentos e criar novas demandas.
Os discursos oficiais relacionados apresentam em sua justificativa o déficit escolar
existente, tanto em quantidade, quanto em qualidade; a crise com que a Educação
tem se defrontado e a necessária mudança de enfoque para solução dos problemas.
Recomenda-se, em seguida, o uso ‘adequado’ das TDIC para a melhoria do processo
ensino-aprendizagem.
Constituída tão significativa finalidade, a adoção no cotidiano escolar, todavia, é
tratada apenas como uma inovação dependente por um lado, de uma reorganização
da infraestrutura; e por outro, da requalificação de professores. Inscritas nos
processos de Formação de Professores têm sido reduzidas a estratégias de educação
a distância (EaD), preferencialmente para ampliar vagas no Ensino Superior, ou para
garantir a certificação dos professores que estão em exercício, mas que não possuem
as habilitações necessárias.
Observado o lugar diminuto que têm ocupado para inovação do processo ensinoaprendizagem, procedemos à realização de uma investigação qualitativa buscando
discutir a apropriação pedagógica das TDIC, e os discursos produzidos sobre elas, a
partir das práticas compartilhadas por professores em sala de aula.
Conversamos com egressos do Programa de Formação Continuada Mídias na
Educação para compreendermos, na perspectiva dos professores, e nas relações
entre seus discursos e o oficial, que fatores são determinantes para que utilizem TDIC
e que aspectos de sua Formação foram significativos para essa utilização.
O Programa pretendia, na oportunidade do seu lançamento (ANDIFES/2007), ser
uma referência para Formação on-line. Fundado na concepção da coautoria, sem
deixar de estar atrelado a enfoques instrumentais, formulava em seu “Projeto-Básico”
(2005) como objetivo: “contribuir para a formação de professores (da rede pública),
capazes de produzir e estimular a produção dos alunos nas diferentes mídias, de
forma articulada à proposta pedagógica e a uma concepção interacionista de
aprendizagem”.
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Resultou da parceria entre Ministério da Educação, Universidades e Secretarias
Estaduais, com duração total de 360 horas. Foi concebido em estrutura modular, em
três níveis de ensino e certificação: extensão, aperfeiçoamento e especialização. As
primeiras turmas de Especialização, certificadas por Universidades de São Paulo e do
Rio de Janeiro, foram concluídas em 2010.
O nosso diálogo com os cursistas-professores começou por uma enquete on-line
convidando todos os concluintes de algum Ciclo da Formação, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, a participarem da pesquisa. A sondagem foi enviada para
410 endereços. O índice de retorno foi da ordem de 42% (172 cursistas), que
consideramos satisfatório, tendo em vista o tempo decorrente entre a participação no
curso e a enquete.
Em nosso primeiro contato buscamos traçar, sempre a partir de questões
dissertativas, um perfil do integrante do programa. Além disso, tentando desenhar
como as TDIC estão presentes em seu cotidiano escolar, indagamos se costumavam
empregar mídias em sua prática docente e a maneira como as utilizavam. Aos 172
professores que responderam, enviamos uma nova enquete indagando: (1) se a
maneira como as TDIC estão entrando na escola é a mais ‘adequada’; e (2) como
contribuem para a sua prática docente. O índice de retorno foi da ordem de 43% (74
cursistas).
Observamos que a repetição e homogeneidade das respostas fornecidas na
primeira etapa contrastaram com a diversidade de argumentos colocados na segunda
etapa, o que culminou em alguns casos em extensas apreciações sobre os pontos
levantados.
A análise das conversas a partir dos eixos norteadores resultou na identificação
de padrões e na formulação de categorias que enunciam os resultados.
Citaremos

trechos

dos

depoimentos

para apresentação

dos

resultados.

Empregaremos letras, sem qualquer compromisso de identificação com o nome dos
professores, para distingui-los.
3. RESULTADOS
Os concluintes de algum Ciclo (Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão) e
respondentes trabalham em escola pública, têm acesso a computadores e Internet, e
manifestaram pouca dificuldade em seu uso pessoal e profissional. Há professores
que têm experimentado novos usos; algumas escolas incentivando projetos
inovadores; que são, todavia, ações pontuais e associadas a situações especiais
(número de alunos reduzido, alunos especiais, projetos especiais).
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Mais da metade está dispersa pelo interior do Estado. Uma expressiva parcela é
do sexo feminino e os jovens representaram apenas 6,4%. 60% está em sala de aula.
O restante posiciona-se em funções como diretor, orientador tecnológico e supervisor
pedagógico. Distribuem-se por todos os níveis de ensino, desde a alfabetização até
ensino superior e formação profissional. Há representantes de todas as disciplinas.

3.1 Aspectos que condicionam a utilização das TDIC
Os professores afirmaram estar usando mídias em sua prática. Mesmo quem não
está em sala de aula informou emprega-las em sua atividade profissional. No entanto,
não deixam de evocar seu caráter intermitente, decorrente das dificuldades de
funcionamento dos equipamentos. Isso fica ainda mais significativo quando muitos
alunos não possuem computador em casa.
Fazem sua utilização:
- Para tornar a aprendizagem mais eficiente;
- Para apresentação e complementação de conteúdos e pesquisas;
- Para dinamização de atividades e sensibilização de professores, no caso de
supervisão pedagógica;
- Para abordar temas polêmicos;
- Para o desenvolvimento de atividades pelos alunos, como produção de vídeos.
São enumeradas produções bastante diversificadas, entre as quais destacamos:
- De blogs das disciplinas, produzidos por professores para comunicação com os
alunos, para acesso aos conteúdos e atividades de estudo; e para acesso aos
filmes e animações produzidos pelos alunos, sobre os temas estudados;
- De programas de rádio; hipertexto coletivo; jornais eletrônicos; simulações;
- De blogs e sites das escolas, atualizados pelos professores com informações
pedagógicas;
- De material pedagógico disponibilizado on-line, para compensar os atrasos,
decorrentes do horário de trabalho dos alunos do segmento jovens e adultos;
- De troca de e-mails com os alunos e interação através de redes sociais;
- De apresentação de trabalhos de alunos, no caso vídeos, em festivais
nacionais e internacionais.

3.2 Aspectos da Formação significativos para a utilização das TDIC
O curso a distância representou um desafio, mas como evidencia G: “mostrou que
os recursos são um ótimo aliado. Antes, não usava outras ferramentas, apenas aulas
expositivas e exercícios de fixação”. Os demais apresentaram diferentes argumentos

1511

para explicar os efeitos em sua prática, alguns dos quais, mais recorrentes,
elencamos:
- Ampliou conhecimentos e metodologias para dinamização das aulas; ou para a
orientação de professores;
- Contribuiu para fundamentação teórica e segurança, pois evidenciou benefícios
de se trabalhar com as mídias e a “como usá-las, de maneira crítica e
intencional” (J);
- Incentivou o desenvolvimento de projetos, que foram aplicados depois em aula,
explorando os recursos que a tecnologia oferece, com bons resultados;
- Despertou “novos olhares e atitudes em prol de uma metodologia interativa”
(D);
- Mostrou como explorar possibilidades de variadas mídias;
- Mostrou como usar uma linguagem mais próxima dos alunos, permitindo assim
despertar maior interesse deles;
- Incentivou a inovação da prática docente.
Aprender com os colegas, especialmente por meio dos fóruns, de projetos
coletivos, mas também de outras ferramentas como a biblioteca, os chats e até por
meio da troca de e-mails, foi o aspecto mais convocado. Não apenas porque ajudou
na compreensão, mas porque oportunizou a “importância de conhecer outras
realidades e práticas” (E). Nos fóruns, ponderaram, era possível discutir conceitos
teóricos e as práticas possíveis nas escolas, esclarecer dúvidas e descobrir
alternativas. “Os projetos coletivos permitem soluções compatíveis com a realidade”,
sublinhou C.

3.3 Como as TDIC estão entrando na escola
Foi reagindo à segunda enquete que os professores manifestaram sua
discordância com a maneira pela qual as TDIC estão ingressando na escola. Um
grupo apontou o paradoxo da chegada de equipamentos, “que é muito bom para as
escolas”, com a falta de preparo dos professores: implica em desperdício de tempo e
recursos. L explica: “a formação do profissional para as tecnologias não ocorre durante
a Universidade, nem durante o serviço, em cursos de atualização”.

Não há

planejamento: nem para a montagem da infraestrutura, nem para capacitação de
pessoal, é outra argumentação contumaz. M acrescenta: “tenho visto professores se
adequando por conta própria. (...) as TDIC deveriam ser incluídas como disciplina na
faculdade”. V acredita que o grande problema dos professores que não gostam de
usar está nas universidades, pois os professores que formam professores também não
usam, acentuando que usar tecnologia não pode ser confundido com uso de PPT.
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O desinteresse é pontuado por O: “por outro lado, muitos professores alegam
diversos motivos para não participarem das capacitações existentes e ainda criticam
quem participa”. Z interpreta a resistência de muitos professores como medo do novo.
Já X vê no choque cultural um dos maiores obstáculos e recomenda uma preparação
programada, para todos.
Mas nem sempre a capacitação oferecida é suficiente. B esclarece que os cursos
oferecidos são falhos. U vai além: “para o professor usar as mídias em sala de aula
precisa ter planejamento e projetos específicos de implantação das mídias
relacionados aos conteúdos”. Há ainda os que observam que não há uma Política para
as TDIC nas escolas e que caberia elaborar planejamento pedagógico e de
infraestrutura por escola. N ressalta que “trabalhar com TDIC exige planejamento e
isso parece ser bobagem para os nossos administradores”.
A precariedade na manutenção de equipamentos e os problemas de infraestrutura
foram temas muito discutidos. Ratificaram que suas escolas estão sem condições
estruturais, físicas e humanas para uso cotidiano de mídias. Y explica que mesmo
para usar TV e rádio é complicado. Alega que os professores não têm liberdade para
usá-las, porque ficam trancadas. O uso da TV e do DVD ainda é considerado por
muitos gestores como entretenimento. F completa declarando, como outros, que falta
conhecimento e sensibilização de professores e diretores para a utilização das TDIC.
Há ainda os que querem discutir a concepção pedagógica de materiais didáticos e
ambientes virtuais disponíveis para utilização. W considera que o uso das TDIC só é
um avanço se o educador não perder a visão crítica e não se tornar “um mero
instrumento a serviço dos interesses neoliberais que insistem na tese de fazer
competição entre as escolas”, já que são grandes os contrastes de localização, público
atendido, recursos humanos e infraestrutura. W propõe que a escola atenda aos reais
interesses da comunidade escolar, e ressalta que a “tendência das Secretarias de
Educação é atrelar as TDIC à reprodução de conteúdos prontos” preparados por
parceiros contratados.
Para assegurar regularidade de utilização, depende o professor não apenas de
tempo e esforço, pessoal e solitário, de planejamento pedagógico, mas de levar seu
próprio material, dispositivos e equipamentos para a escola, e ainda assim, por
circunstâncias do ambiente, pode não se viabilizar a atividade.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas falas e considerações dos professores percebe-se, em um primeiro momento,
uma conformação a alguns pressupostos gerais desse Programa, tais como a ideia
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segundo a qual o uso das tecnologias contribui de forma positiva para a prática
pedagógica, para o desempenho dos alunos e para a formação profissional requerida
pelo mercado de trabalho. Essas ideias se encontram hibridizadas em diferentes falas
e há ainda uma urgência na introdução das TDIC, inscritas como ferramentas, que o
professor deve aprender a utilizar ‘adequadamente’ para tornar sua atividade mais
produtiva e prazerosa. Tal anuência pode implicar em analisar possíveis fracassos
como decorrentes da falta de máquinas, ou da má formação dos professores e não por
condicionantes políticos, que os destituem do papel de protagonistas, alicerçados em
materiais pedagógicos e proposições de capacitação desvinculadas de seus
cotidianos.
Como já comentamos, os Programas referentes à Formação de professores,
consoante às questões macroeconômicas e às Políticas globais, buscam não apenas
repensar a educação, mas introduzir uma inovação pedagógica capaz de criar formas
alternativas para ampliar a qualificação e resgatar o entusiasmo do professor e o
interesse do aluno. Partem do pressuposto segundo o qual os professores necessitam
estar preparados para interagir com alunos cada vez mais desinteressados pela
escola, porém mais atualizados e informados pelas TDIC. O que observamos, é que
isso nem sempre é possível, já que muitos alunos não dispõem, ou não têm facilidade
de acesso a equipamentos, podendo inclusive morar em localidades com restrições a
esse acesso e conexão à Internet (por falta de sinal, eletricidade, etc.).
Por outro lado, e em um segundo momento, há marcas substanciais de
descolamento entre o discurso oficial e diversas falas dos professores, algumas delas
situando em um nível maior de criticidade. Assim, para os professores a falta de
aparelhamento das escolas e a dificuldade de acesso às TDIC marcam a contradição
com os discursos oficiais, e reforçam um ensino que não atrai o interesse dos alunos e
não os ajuda a evoluir de um tradicional. Entre as condições e dificuldades cotidianas
que apontaram foram enumeradas, como vimos acima: a falta de oportunidade de usar
os equipamentos, por serem escassos; a falta de manutenção; as salas inadequadas;
o elevado número de alunos por turma; o tempo de aula; a atitude dos gestores; a
ausência de planejamento pedagógico e de infraestrutura; a qualificação e a falta de
confiança dos professores; os métodos de ensino e avaliação dirigidos a uma
aprendizagem passiva e competitiva; a quantidade pouco expressiva de experiências
de apropriação pedagógica. Tais fatores representam condições que desmobilizam e
desacreditam o trabalho do professor com as TDIC.
Além deste ponto, podem ser observadas relações ambivalentes e hibridizações
também no que diz

respeito ao

novo

papel

do

professor, necessário à

renovação educacional, e instigado durante a Formação. Esse papel é se constituir em
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um agente proativo, que usa a tecnologia de maneira adequada, orienta a construção
coletiva, intermedia situações de aprendizagem, é autor e incentiva a autoria. Um
super-herói se considerarmos as condições disponíveis nas escolas e implica
alteração substantiva em práticas tradicionais de docência, estejam estas relacionadas
ou não à apropriação pedagógica de TDIC.
Costa (2012) destaca que é necessário tempo para que as transformações
possam ter lugar; e que nunca podem ser impostas. Sobretudo implicam envolvimento
e tomada de decisão individual. Argumenta que se, por exemplo, o domínio das
ferramentas digitais contribui para o desenvolvimento da confiança são, sobretudo, os
fatores internos que determinam sua utilização. Isso não significa prescindir de
Formação, ou da colaboração entre pares, mas entender que por si só não serão
suficientes.
O professor não abandona suas crenças, as tradições de seu grupo, as suas
representações, ainda que aceite as novas ideias e informações. “Como experimentar
novas práticas quando há outras demandas igualmente importantes? ” (H). Nem
poderia fazê-lo, se há um estranhamento entre ele e sua prática. Se não for ele o
produtor da inovação, constituída experiência, aqui entendida como conhecimento
singular, contingente e pessoal. Por isso observamos a convivência de um discurso
manifesto que valoriza as TDIC, hibridizado com práticas tradicionais que não as
incorporam; ou que apresentam fissuras povoadas de resistência.
Na Formação Continuada, o foco da Universidade tem sido fazer os professores
repensarem sua prática, auxiliar a construir as alternativas para que se apropriem das
tecnologias, porém essa apropriação precisa considerar as condições concretas do
trabalho docente, para que a mudança não seja apenas de discurso, mas de modo de
fazer educação. Como relataram alguns, o que faz a diferença é como serão
exploradas as potencialidades da tecnologia, articuladas aos conteúdos, aos objetivos
a serem atingidos e, especialmente, à concepção pedagógica que os referencia. Não
se trata, portanto, durante a Formação apenas de informar, ou admitir uma mudança
cultural. Trata-se de constituir um saber fazer, sob nova perspectiva, pois uma
incorporação de infraestrutura sem redimensionar a distribuição de tempos e espaços,
ou sem alterar a forma como se realizam as atividades curriculares, é mera
colonização das TDIC. Há, portanto, que se observar que nenhum recurso por si só,
dentro do espaço escolar, é inovador. Depende dos usos (CERTEAU, 2005) a que
está submetido.
Para o discurso oficial a escola vive um momento de significativa renovação, já
que os professores estão se apropriando das TDIC com a finalidade de fazer os
alunos aprenderem bem, em uma escola atualizada e prazerosa. Além da
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capacitação, para alcançar essa finalidade têm sido produzidos e distribuídos
materiais instrucionais para apoiar o trabalho dos professores. O investimento em
conteúdos e em sistemas que garantam a organização do currículo e a fácil integração
de novas mídias tem sido a mais nova macroestratégia proposta para facilitar a
renovação efetiva do processo ensino-aprendizagem. Os professores são então
treinados para a utilização dos materiais e das plataformas de aulas digitais. O
trabalho docente sofre um esvaziamento e a tecnologia deixa de ser a ferramenta para
acessar diferentes possibilidades, para se transformar no objeto constituído, com
conteúdo e método pré-definidos. Como se o desempenho dos alunos dependesse
menos da Formação dos professores e mais dos materiais pedagógicos utilizados.
Pensando com Carvalho (2013) pudemos perceber que se os professores deixam
de ser autores de seu trabalho, tendem a ser consumidores de saberes e lógicas
alienígenas. No entanto, não o fazem de forma passiva e podem fazer com

as

imposições uma bricolagem; ou seja, subvertem-nas sem as rejeitar diretamente. A
imposição de modelos aplicáveis a qualquer situação foi uma das principais críticas
que os professores fizeram. Eles pleitearam que houvesse um planejamento que
considerasse as condições de cada escola, o público ali atendido, a localidade onde
se encontra inserida, as pessoas que ali trabalham, mesmo que fosse apenas para
tratar de infraestrutura.
É fácil culpar o professor, o curso de Formação, os gestores das escolas pelas
dificuldades na aplicação das técnicas, ou pelos resultados que não são alcançados. A
proposta de apropriação das TDIC, que não considera as condições mínimas de
trabalho, incluindo a baixa remuneração e a desvalorização da função docente e as
desigualdades de toda ordem (acesso a sinal digital, capital cultural, etc.) instauradas
na cena escolar, evocando apenas a Formação Continuada bem realizada,
isoladamente, como produtora da mudança educacional, configura seu caráter
reducionista e simplificador.
Agir dentro da escola é também agir na sociedade da qual se faz parte. Os
critérios de avaliação, os materiais instrucionais, os currículos, as ações e
representações de professores, gestores, supervisores, inerentes ao funcionamento
da escola não são apenas aspectos técnicos. Alguns relatos sobre as invenções e
práticas de egressos do Programa de Formação Continuada Mídias na Educação nos
mostraram que as TDIC podem ajudar a redimensionar as práticas pedagógicas, se
não forem tomadas apenas como criatividade eventual e dispersa, e se forem
enfrentadas as condições de trabalho; e as apropriações simplificadas, reducionistas e
redentoras de inovação educacional. A troca entre os professores, em espaços virtuais
e presenciais, socializando táticas e realidades vividas, “ajuda a mudar de ideia” (E) e
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se mostrou significativa fonte de saber e de criação de alternativas. Como disse C: “Os
projetos coletivos permitem soluções compatíveis com a realidade”, que estavam
vivendo.
Percebemos com as experiências bem-sucedidas, que os professores, com suas
crenças, estudos e visão educacional, que ousaram trabalhar fora dos padrões; que
receberam algum incentivo, ou ao menos, não foram desestimulados, em suas
escolas; as quais possuíam algum tipo de equipamento, que suportava a experiência;
que os alunos aderiram as propostas; e que compartilhar a experiência em trocas
sistemáticas, era ponto de início para novas experimentações. Assim, o professor que
atuou fora do padrão, a prática reconhecida como fora do padrão, a quantidade de
alunos fora do padrão, o segmento de alunos fora das estatísticas, foram elementos
que contribuíram para o exercício inovador de TDIC. Portanto, acreditamos que, além
de qualificação e infraestrutura, é preciso incentivo à mobilidade do professor para
transgressão às situações familiares, padronizadas, e o incremento de metodologias
de trocas, para o uso das TDIC com intencionalidade pedagógica, em situação
concreta de trabalho.
Logo, continuar inventando e instituir lugares e espaços para trocas sistemáticas
de práticas inventadas nas escolas podem ser uma alternativa de Formação.
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Resumo:

A inserção da tecnologia digital no ambiente escolar exige
pensar uma prática recontextualizada o que demanda que o
desenvolvimento de um processo reflexivo anteceda ao uso
de formas de utilização de procedimentos e objetos. É
necessário conjugar possibilidades, riscos e desafios do uso
da tecnologia nas escolas, permeando conteúdos e
estratégias de ensino. Tomando-se o pressuposto que a
tecnologia faz parte da contemporaneidade e que precisa ser
incorporada às práticas escolares, o professor não pode ser
um mero executor do “pré-estabelecido”. Ao contrário, ele
precisa ser aquele que a partir de sua própria proposta, em
consonância com seus objetivos e práticas, dará sentido ao
uso da tecnologia. Partindo deste pressuposto considera-se
a incorporação da tecnologia digital um caminho fecundo,
desde que a prática seja permeada pela reflexão e busca de
conhecimentos específicos necessários ao uso da mesma. O
artigo apresenta o desenvolvimento de uma oficina de
fotografia oferecida a professores de um curso de
especialização realizado da Região do Grande Rio. A oficina
foi desenhada de modo contextualizado visando a reflexão
sobre as possibilidades e o alcance do uso da fotografia por
docentes.

Palavras-chave:

Estratégias de ensino, formação de professores, fotografia,
tecnologias em educação e práticas pedagógicas.

Abstract:

The introduction of digital technology in the school
environment requires thinking
of recontextualized practice
which demands the development of a previous reflective
process to use procedures and objects. It is necessary to
combine opportunities, risks and challenges before using the
technology at schools, permeating contents and teaching
strategies. Taking the assumption that technology is part of
the contemporary world and that needs to be incorporated
into school practices, the teacher can not be a mere executor
of "pre-established". Rather, he needs to be one that
agreeing with its own proposal and in line with its objectives
and practices, who gives meaning to the use of technology.
Under
this
assumption
the
authors
considers
the
incorporation of the digital technology a fruitful way, since the
practice is permeated by reflection and search for specific
knowledge to use it. The paper presents the development of
a photography
workshop offering the
teachers
a
specialization course in a town nearby Rio de Janeiro. The
workshop was designed in order to consider the possibilities
and the scope of photography use by teachers.

Keywords:

Teaching
strategies,
teacher
training,
photography,
technology in education and teaching practices.
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1. INTRODUÇÃO
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) provocam, em
algum grau, transformações nas formas de comunicação e informação que implicam
em alterações nas relações sociais e geram constantes desafios (Castells, 1999).
De modo crescente, observa-se a presença de textos multimodais, nos quais a
linguagem visual se faz presente no cotidiano educacional ao lado da fala e da escrita,
(Kress et al., 2001). Em consequência, a educação contemporânea tem como desafio
imergir na cultura e dominar os diferentes códigos das diversas linguagens presentes
na sociedade (Fantin, 2012).
A partir da convergência das mídias (média) e da expansão do formato digital,
cada indivíduo depara-se com a ampliação do potencial de intervenção gerado pela
cultura decorrente do desenvolvimento e uso das novas tecnologias. A utilização das
tecnologias em situações de aprendizagem, quando ocorre de forma problematizada e
reflexiva, permite questionar a pertinência de seu uso em cada situação do processo
ensino-aprendizagem. Contudo, isso só é possível, quando o professor está preparado
para questionar e refletir sobre sua prática. Assim, o desenvolvimento das tecnologias
digitais é um ponto de reflexão para a efetiva incorporação desses avanços em
ambientes de aprendizagem.
Pensar na incorporação da multi e hipermídia1, significa trabalhar outras
linguagens além da verbal. Nesse contexto, outras matrizes da linguagem ganham
espaço

e

importância.

Entretanto,

poucas

vezes,

incluem-se

nos

cenários

comunicacionais as três as matrizes da linguagem: verbal, visual e sonora (Santaella,
2005).
Apoiando-nos nas ideias de que a valorização de todas as matrizes possibilita
trocas mais significativas e de que a comunicação é um processo fundamental nas
relações de ensino aprendizagem, consideramos a necessidade do desenvolvimento
das habilidades de interpretação, significação e produção da informação, quer verbal,
sonora ou visual. Da combinação dessas matrizes originam-se as outras formas de
linguagens como, por exemplo, a história em quadrinhos (bandas desenhadas) que
desenvolve seus códigos específicos a partir da associação das matrizes verbal e
visual.
1

Para a definição toma-se a conceituação de Rezende e Cola (2004), que tem a multimídia como a
conjugação de múltiplos meios como, textos, imagens, sons, animações e vídeo para representar uma
informação, podendo também este termo qualificar representações de informações veiculadas por
sistemas computacionais ou por outros suportes, não informatizados. A conceituação de hipermídia
engloba a interseção entre os conceitos de hipertexto e de multimídia, tratando-se de sistemas
computacionais que ligam informações de forma não-sequencial, como os sistemas de hipertexto e que
utilizam múltiplos meios para representar a informação, como os materiais multimídia.
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A presença das três matrizes favorece a comunicação e permite que a
aprendizagem envolva outros sentidos e cognições humanas, novas leituras e
significações. A identificação e significância das convenções nas três matrizes da
linguagem permite potencializar o uso dos artefatos tecnológicos como possibilidade
de criação (Costa, 2012).
A incorporação dos discursos imagéticos no processo educacional perpassa pelo
desenvolvimento da capacidade de compreensão e utilização de elementos
específicos de cada linguagem (Nova, 2003). Inserido nas diferentes linguagens, o
professor pode trabalhar os conteúdos de modo mais conectado à subjetividade
humana e à sua pluralidade.
Nesse cenário, consideramos relevante uma formação docente abrangente, que
incorpore o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso das linguagens que
constituem as três matrizes, isoladamente ou em conjunto, e que reconheça a
necessidade de sua presença no processo ensino-aprendizagem.
No presente trabalho questionamos a irrelevância dada ao uso da linguagem
visual, a quase inexistente preocupação em relação à formação de professores para o
uso de imagens – em especial da fotografia, foco de nosso trabalho – em contextos
educacionais.
2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
O professor deve ter garantida a possibilidade de atuar com competência em sua
área de conhecimento e campo de trabalho. Além da formação inicial, periodicamente
ele deve ter oportunidades de participar de atividades que objetivem a formação
continuada. Consideramos que a formação inicial consiste em uma preparação
sistemática (Huberman, 1999), um momento do desenvolvimento de competências1
para o ensino (Perrenoud, 2002), cabendo à formação continuada promover a
complementação e atualização da inicial, contribuindo, desse modo, para o
desenvolvimento docente.
Cabe às propostas de formação continuada abordar referenciais formativos que
estejam em consonância com o que acontece no "chão da escola", espaço em que as
ressignificações podem, ou não, ser estabelecidas. A tentativa de integrar artefatos e
técnicas nas práticas educacionais ganha uma dimensão articulada com a
necessidade de problematizar e planejar estratégias de uso de recursos tecnológicos
em acordo com os objetivos estabelecidos. Embora muitos professores considerem
1

Perrenoud (2000, p. 15) apresenta a noção de competência como sendo a "capacidade de mobilizar
diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação".
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importante o uso de mídias em sala de aula, quando as utilizam não exploram todas
as suas potencialidades (Champangnatte, 2009). Consideramos que isso pode ocorrer
pela ausência de uma formação específica, como a proposta no presente trabalho, na
qual, estabelecidos os objetivos e necessidades de usos tecnológicos, são elencadas
estratégias para a integração de artefatos e técnicas nas práticas educativas. Do
mesmo modo, em relação às imagens, há necessidade de que se incorpore, nas
formações inicial e na formação continuada, a apresentação de conteúdo específico
voltado ao uso e leitura de imagens (Fanaro, Otero & Greca, 2005).
Na formação proposta, o desenvolvimento das competências necessárias à
docência está vinculado ao da prática reflexiva, cujo ponto de partida é a reconstrução
de

acontecimentos,

emoções

e

realizações,

geradas

no

processo

ensino-

aprendizagem (Shulman, 1986, 1987). Também é preciso estar atento a que, para se
dar sentido à prática, há necessidade de se avaliar a relevância, a utilidade e a
significação das TDIC, associando sua utilização ao contexto pedagógico e à realidade
do aluno (Selwyn, 2008). Nesta perspectiva, fica evidente que as tecnologias devem
ser objeto de estudo dos professores e não apenas ferramenta de ensino, por meio de
um trabalho com e sobre as várias mídias (Rojo, 2012).
Há, indiscutivelmente, necessidade de inserir diversas tecnologias da informação
e da comunicação no desenvolvimento dos cursos de formação de professores,
preparando-os para lidar com um novo cenário permeado de possibilidades e desafios.
Para tal, é necessário operar mudanças radicais na formação docente para que se
compreenda que usar tecnologias em sala de aula não é sinônimo de inovação nem
de mudanças significativas nas práticas tradicionais de ensino (Kenski, 2013).

3. A FOTOGRAFIA E A EDUCAÇÃO
Nas últimas décadas, as relações que as pessoas vêm estabelecendo com as
imagens estão assumindo proporções maiores. O cenário "caracteriza-se por um
número avassalador de imagens, quantidade inigualável na história" (Santos, 2006,
p.19). Entre outros fatores, esse crescimento de registro e compartilhamento de
imagens, sobretudo da fotografia, é resultado do desenvolvimento dos processos de
produção, em especial, o das tecnologias de registro em formato digital (Costa, 2013).
Criar uma relação mais consciente e reflexiva com as fotografias envolve não apenas
a sua interpretação, mas também a sua produção. Para uma compreensão mais
ampla e reflexiva desta linguagem, o exercício da produção fotográfica e sequente
leitura permitem que o sujeito avalie as capacidades comunicativas e estéticas da
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imagem produzida. Esta prática permite encarar a fotografia como um ato consciente e
intencional.
Diversas pesquisas apontam a necessidade de se compreender a imagem, no
que se inclui a imagem fotográfica, dentro de parâmetros teóricos, pensando a mesma
como parte de um universo visual (Litz, 2009; Bertoletti, 2012; Schlichta, 2006). A
leitura visual é um processo de atribuição de sentido por meio de interpretação
consciente (Silva, 2010), portanto é preciso adquirir uma "bagagem imagética"
(Pereira, 2009) para que se possa estabelecer um diálogo entre as imagens
fotográficas e o processo ensino-aprendizagem.
Na utilização de referenciais imagéticos nas práticas pedagógicas, percebe-se
que no ensino formal, seus usos restringem-se a apoiar, ilustrar, comprovar discursos
orais ou textos escritos, cabendo à imagem e à sua interpretação papéis secundários
(Bruzzo, 2004; Costa, 2013; Dondis, 2003; Schlichta, 2006). Pode-se atribuir tais usos
à falta de formação dos professores para a utilização de imagens como objeto de
estudo.
Neste sentido, certas da necessidade de abordar as especificidades da linguagem
visual para que se possam promover usos mais críticos e significativos na prática
docente, apontamos algumas peculiaridades da linguagem fotográfica. Santaella
(2012, p. 74) afirma que "os significados de uma linguagem dependem de três fatores:
suas características internas, suas referências e as interpretações que enseja".
Podem ser observados pelo menos três níveis de apreensão de uma fotografia, sendo
os quais: primeiro nível - percepção dos sentimentos produzidos no leitor; segundo
nível - identificação do motivo e conteúdo fotografado; terceiro nível - interpretação,
sendo apenas neste nível de apreensão que surge a diferença entre ver e ler fotos.
Os dois primeiros níveis, não obstante sua importância, estariam mais
relacionados a ver uma foto do que lê-la, sendo apenas a percepção dos sentimentos
produzidos pela fotografia e a identificação do que nela está representado. Apenas na
interpretação dá-se a "leitura da fotografia"; esse é o momento em que surge a
diferença entre ver fotos e ler fotos (Santaella, 2012).
Embora os três fatores apontados por Santaella (2012) tenham sido abordados na
oficina, face às colocações da autora, foi dada maior atenção ao terceiro.
4. FORMAÇÃO CONTINUADA: A OFICINA DA IMAGEM
A opção pela oferta de oficinas foi considerada a partir da crença de que
apresentar ao professor oportunidades, por meio de uma vivência teórico-prática, para
conhecer, explorar e criar fotografias propicia um "saber fazer" que alicerça seu uso
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em situações contextualizadas de aprendizagem. Além disso, outro aspecto
considerado é que o compartilhamento de práticas contribui para o processo criativo
de outros docentes e favorece discussões sob a perspectiva da autoria e da
interpretação, visando o letramento visual e uma educação estético-visual mais ampla
(Ferreira, 2006).
Foi, então, idealizada uma oficina como um espaço de trocas para o
desenvolvimento da linguagem visual, mais especificamente da fotografia, com vistas
à sensibilização do olhar e à imersão nos conceitos e elementos básicos.
A oficina foi oferecida a professores em exercício da região do Grande Rio,
participantes de um curso de pós-graduação em Arte-Educação em uma universidade
particular. Este grupo interessou-nos por serem professores de formações diferentes,
que buscaram especializar-se em arte. Além do evidente interesse por parte do grupo,
a formação estaria desenvolvendo um olhar mais direcionado para o uso da arte na
educação. Portanto, a oficina foi estruturada visando a apropriação crítica e
contextualizada da fotografia nas práticas educativas.
A oficina piloto foi desenvolvida em um período de três horas. Foi realizada em
uma “sala de informática” ampla, e com número computadores suficiente para que
cada professor tivesse um computador à sua disposição. Dela participaram treze
professores – sete pedagogos e seis formados em diferentes licenciaturas (História,
Geografia, Teatro e Língua Portuguesa).
Para o desenvolvimento da dinâmica, consideramos relevante que as atividades
previstas para a formação associassem os elementos do contexto histórico e os do
produtor; os elementos compositivos e as possibilidades técnicas. Ou seja, estivessem
embasadas na Proposta Triangular de Uso da Imagem (Barbosa, 2011). Destacamos
ainda, como fundamentais, o estudo de técnicas e de elementos da linguagem
fotográfica, em articulação com exercícios práticos. A fim de auxiliar na seleção dos
saberes específicos da linguagem fotográfica, organizamos alguns elementos e
códigos de composição da imagem apontados por três relevantes autores no âmbito
da leitura de imagens (Arnheim, 2005; Dondis, 2003; Santaella, 2012), sendo os
mesmos: Proporção e Equilíbrio; Cor e Tom; Figura e Fundo; Luz e Sombra;
Dimensão e Movimento.
No oferecimento da oficina, logo de início ficou evidente o desejo dos participantes
em conhecer dinâmicas que contribuíssem para a aprendizagem de seus alunos. Esse
interesse foi percebido ao longo das atividades em função dos questionamentos
relacionados às possibilidades de atividades a serem realizadas no cotidiano de suas
aulas. Para isso, certamente contribuiu a associação da teoria à prática presente em
todas as propostas da oficina.
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Primeiramente a proposta da oficina foi apresentada e foi solicitado aos
participantes que realizassem uma primeira produção fotográfica. Os conceitos
fundamentais da fotografia e as análises das mesmas foram desenvolvidos apenas
após esse registro, para que pudéssemos observar como os professores produziam
fotografias antes e após a fundamentação. Os participantes realizaram essas
primeiras fotografias com as câmeras dos seus telefones celulares (telemóveis).
O momento seguinte foi dedicado à fundamentação da linguagem fotográfica.
Para tal, foram apresentados alguns conceitos básicos da composição fotográfica,
convidando os participantes a analisarem as imagens trazidas. Como recurso visual,
utilizamos uma apresentação de slides montada exclusivamente para a atividade.
Cada especificidade da linguagem fotográfica – enquadramento, foco, posicionamento,
luz, composição – e aspectos constitutivos da imagem fotográfica – Cores, Luz e
Sombra, Linhas, Proporção e Equilíbrio, Figura e Fundo, Conteúdo da Imagem e
Contexto – foram apresentados utilizando fotografias como exemplo.
Após a fundamentação teórica desenvolvida mediante o diálogo com os
participantes, os mesmos foram novamente convidados a fotografar, dessa vez
utilizando uma câmera semi-profissional Canon D-60. Como havia disponível apenas
de uma câmera, eles foram orientados para selecionarem o que seria registrado
olhando com ajuda de rolos de papel. Assim ao terem a câmera em mãos eles já
teriam decidido o que fotografariam. A maioria deles jamais havia tido em mãos uma
câmera do nível da disponibilizada.
Durante a realização da atividade, eles exploraram bastante o uso da câmera e
dos espaços, podendo-se perceber a preocupação com a composição, de maneira
que eles analisavam possibilidades antes de tirar as fotos e, logo após o registro,
queriam ver o resultado. Quando todos já haviam fotografado, as fotos foram reunidas
para análise. À medida que eram exibidas, usando um projetor, os participantes eram
instigados a fazerem a leitura das fotografias, colocando suas apreensões e
sensações, e tecendo comentários sobre as imagens. A partir dos comentários dos
participantes, foram apontados os pontos interessantes das imagens e, de forma bem
cuidadosa, sugeria o que poderia ter sido feito para aprimorar o resultado do registro.
Os participantes elogiavam as produções dos colegas e declaravam estar surpresos
com as suas. Aos poucos, os pontos interessantes das fotografias foram sendo
nomeados, dando forma aos conceitos da linguagem fotográfica.
As tentativas de leituras eram, na sua maioria, relacionadas com concepções
pessoais, mas alguns dos professores analisaram de acordo com os fundamentos da
fotografia. Apontaram, por exemplo, que a foto estava embaçada ou que havia alguma
interferência na foto. Comentaram sobre o foco/desfoco; as texturas; a dramaticidade
1525

das fotos, relacionando os símbolos e significados; a perspectiva e relação das
formas; fizeram as leituras do que viam na fotografia (por exemplo, vendo a silhueta de
uma árvore que parecia um camelo, reconheciam que esse efeito era obtido esse pelo
contraste); os acidentes que acabaram se tornando qualidades nas fotografias; e
conseguiam expressar quais eram suas intenções com as fotos. Ao longo dos
comentários, foram introduzidos aspectos da linguagem fotográfica, pois a leitura de
uma imagem não se limita a uma identificação de elementos isolados, assim como
para a compreensão de um texto escrito não é suficiente a leitura das palavras (Kress
e Van Leeuwen, 1996).
As leituras das fotografias produzidas sugeriram que os participantes verbalizaram
as sensações oferecidas pelas imagens e reconheceram os elementos da linguagem
visual, todavia, necessitaram da interferência da mediadora para estabelecerem
relações entre esses elementos. Nesta perspectiva, acreditamos que a formação
oferecida, pela curta duração, tenha funcionado como um despertar, na medida em
que os participantes mostraram-se mais sensíveis à compreensão da fotografia, com
suas sutilezas e especificidades, como objeto de estudo.
Da mesma forma, reconhecemos que o exercício da leitura e produção fotográfica
precisa ser contínuo para que os docentes participantes da oficina possam sentir-se
mais seguros e habilitados ao uso crítico e articulado desta linguagem em situações
de ensino aprendizagem. Acreditamos que para cada situação há um trabalho
intencional em busca de possíveis soluções, o que exige um potencial criador. Assim
como na linguagem verbal a possibilidade de expressão dá-se pela estrutura
linguística escolhida, na linguagem visual o sentido é dado pela estrutura
composicional (Kress & Van Leeuwen,1996).
Deve-se lembrar que fotografar é “um ato de escolha, fruto de uma atenção
seletiva” (Santaella, 2012 p.76) e nesse sentido, antes do registro, o ato de fotografar
exige uma organização prévia de elementos, guiada pela técnica e sensibilidade. O
estudo teórico da leitura de uma imagem permite ao leitor perceber e analisar as
escolhas de quem fotografou e o resultado da imagem. No papel de leitor, o professor
pode compreender e questionar as relações dos elementos elencados e combinados
em determinada imagem. No papel de produtor, ele necessita organizar, escolher e
combinar cuidadosamente os elementos e princípios da linguagem fotográfica assim
como relacionar seu aprendizado à sua prática. Desse modo, o professor experimenta,
reflete, problematiza, retroalimentando, suas concepções teóricas.
Uma formação com o objetivo de uso e produção de imagens fotográficas pode
ser realizada de diferentes modos. Dentre outras possíveis organizações, nossa
escolha recaiu sobre uma estruturação básica do que deve ser contemplado nas
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oficinas, considerando como principais pontos os exercícios de estímulo ao olhar, o
registro imagético e o compartilhamento de soluções. De modo sintético, cada um
destes pontos é apresentado:
 Exercícios de estímulo do olhar – visam direcionar o campo de visão ajudando
a orientar a percepção de especificidades da linguagem fotográfica tais como
enquadramento, foco, posicionamento, luz e composição. A observação e a
leitura de imagens auxiliam na formação do olhar crítico em relação aos
elementos fundamentais da composição. Da mesma forma, podem ser
realizados ensaios, por exemplo, com o uso de rolinhos com diferentes
diâmetros e molduras de papelão para enquadrar o olhar.
 Registros imagéticos – para os registros podem ser utilizadas quaisquer
câmeras fotográficas, das mais simples, como as de smartphones, às mais
sofisticadas câmeras profissionais, pois o objetivo na formação é que os
elementos da linguagem fotográfica, associados à sensibilidade e às escolhas
estéticas do docente, norteiem a busca de composições.
 Compartilhamento – conhecer diferentes soluções para situações específicas é
instigante e gera uma ação reflexiva que contribui para que o professor avalie
sua prática. Durante o período da formação, incentiva-se a exposição da
produção dos docentes, para que as imagens fotográficas sejam analisadas e
discutidas e, ainda, a divulgação das práticas idealizadas e realizadas –
individual ou coletivamente – ressaltando-se a importância da continuidade
desse compartilhamento no dia a dia dos professores.
Cabe destacar que durante todo o tempo de realização da oficina, o ato
fotográfico foi ponto de partida e não objetivo final. A partir dele foram realizadas
discussões e a consolidação teórica dos principais pontos considerados durante a
oficina de modo a favorecer o adequado uso da fotografia em contextos educacionais.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de processos de autoria e construção coletiva, a oficina teve como
proposta apontar possibilidades reais de como produzir e utilizar fotografias, de modo
construtivo e criativo, em contextos educacionais e, desse modo, reconhecer o bom
uso da fotografia para a educação. Para isso, foram oferecidos, concomitantemente,
fundamentação teórica e atividades práticas visando favorecer a troca das
informações e a construção do conhecimento. O evidente interesse dos professores
pelas atividades realizadas nas oficinas parece-nos um indicador da relevância de
uma formação articulada à prática. Um dos desafios para atuação do professor no
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mundo contemporâneo é a formação mais centrada nas práticas e na análise das
práticas, criando um saber como fazer (Nóvoa, 2006)
A fundamentação teórica articulada com a leitura e a produção de imagens pode
ser um caminho para que o professor sinta-se seguro e confiante para se apropriar
dos recursos da linguagem visual para situações de ensino. Da mesma forma, o uso
da tecnologia de forma justificada e contextualizada, também pode auxiliar e contribuir
para o processo reflexivo sobre este uso, bem como o repensar da pratica
pedagógica.
Apesar de raras pesquisas abordarem a relevância da produção da imagem
fotográfica em contextos educacionais, acreditamos que esta dinâmica pode vir a ser
um caminho para construção de um olhar crítico e autoral para seu uso na prática
pedagógica.
Nossas observações deram origem a algumas indagações, entre elas: A
capacidade de produção fotográfica poderia estimular os docentes a produzirem
materiais didáticos de forma contextualizada com as realidades de seus alunos? Com
a prática autoral, o professor estará mais preparado para incentivar seus próprios
alunos para práticas de construção coletiva e de autoria?
Questões como essas não podem ser respondidas de imediato, pois dependem
do conhecimento e da reflexão sobre as ações futuras desses professores. Esperamos
que o evidente interesse dos professores em articular as atividades realizadas nas
oficinas com a prática confirme-se como um indicador de que pretendem utilizar o que
aprenderam em sala de aula. Ficam as questões e, para respondê-las, uma nova
investigação deve ser realizada.
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Resumo:

Um Ambiente Virtual de Aprendizagem em contexto educativo
desenvolvido no âmbito de uma formação multidisciplinar interpares foi
o mote para este estudo exploratório, conscientes da complexidade,
procura constante, problematização e capacidade de mudança coletiva
enquanto desafios ao ensino e à aprendizagem na sociedade atual.
Neste artigo, apresentamos os resultados deste estudo, desenvolvido
no âmbito de uma formação multidisciplinar interpares, formação
acreditada em formato b learning, na modalidade de oficina e que
envolveu 29 formandos de uma escola pública do Grande Porto.
Inclui um enquadramento teórico à metodologia adotada no
desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem, mediado
por uma plataforma digital, e a apresentação e discussão dos
resultados obtidos a partir dos inquéritos realizados, diagnose e de
satisfação, no final, conjugados com os dados emergentes da
observação direta e participante.
O que fazem os professores diante das “janelas virtuais” nas suas
salas de aula? Utilizam o computador no ato de ensino ou ao largo do
ato de ensinar? O que fazem para superar o desafio da transformação
de informação em conhecimento? Qual o papel da formação e da
partilha de boas práticas no contexto da sala de aula?
Estas são algumas das questões que estão na génese deste estudo
exploratório e do trabalho desenvolvido em contexto.
Os professores têm a perceção de que as conceções de espaço,
tempo e distância se diluíram nesta sociedade em rede, de que a
escola é parte integrante, e que existem significativos anacronismos
entre a rapidez de assimilação das novas tecnologias pela sociedade
em geral, pelos nativos digitais, de uma forma muito particular, e a sua
utilização no contexto do ensino/aprendizagem. Os docentes
envolvidos foram unânimes em relevar a importância da formação em
interação com a sala de aula, enquanto contributo para a utilização
pedagógica das TIC assente numa ótica reflexiva, informada,
responsável e criativa.

Palavras-chave:

AVA; digital; formação; partilha, ação.

Abstract:

A Virtual Learning Environment in an educational context developed in
a multidisciplinary training peer was the excuse for this exploratory
study, aware of the complexity, constant searching, questioning and
collective ability to change as challenges to teaching and learning in
today's society. This article presents the results of this study developed
within a multidisciplinary peer training, accredited training in b-learning
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format in workshop mode and which involved 29 teachers of a public
school in Oporto.
It includes a theoretical framework for the methodology used in the
development of a virtual learning environment mediated by a digital
platform and the presentation and discussion of the results obtained
from the surveys, diagnosis and satisfaction in the end, combined with
emerging data from direct observation and participant.
What do the teachers on the "virtual windows" in their classrooms? Do
they use the computer in the education act? What do to overcome the
challenge of transforming information into knowledge? What is the role
of training and sharing of best practices in the context of the classroom?
These are some of the issues that are at the root of this exploratory
study and work in context.
Teachers have the perception that the conceptions of space, time and
distance were diluted in this network society from which school is an
integral part and that there are significant anachronisms between the
speed of assimilation of new technologies by society in general and by
digital natives, in a very particular way, and their use in the context of
teaching and learning. The teachers involved were unanimous in
recognizing the importance of this formative section in interaction within
the classroom as a contribution to the pedagogical use of ICT based on
a reflective, well informed, responsible and creative point of view.
Keywords:

AVA; digital; formation; sharing action.

1. INTRODUÇÃO

Os desafios da cultura digital redimensionaram as formas de ensinar e aprender
na sociedade do conhecimento. A “geração polegar” (Rheingold, 2004) marca
presença nos estabelecimentos de ensino e nas relações sociais, económicas,
políticas e culturais. Uma pesquisa na B-on (Biblioteca do Conhecimento Online), sob
a designação de “TIC e formação docente”, coloca-nos perante 686 publicações
disponíveis, das quais 498 integram revistas indexadas. Essa busca, permite desde
logo, dimensionar a importância de uma formação docente adequada à inserção
efetiva das novas tecnologias no ato de ensino. Contudo, a generalidade dos estudos
ainda se reporta a experiências localizadas no espaço, circunscritas a níveis de ensino
e grupos disciplinares específicos.
Interatividade e co construção assumem-se como essenciais, numa partilha
dialógica, em que o aluno é ator e participante, no ensino presencial, ou mediado por
janelas virtuais, que se vão explorando através de uma plataforma.
Novos saberes e novas competências são exigidas, por sua vez, aos docentes
numa era globalizada em que o online em escassos segundos nos coloca na rota do
conhecimento à escala mundial, em que a B-on (Biblioteca Online do Conhecimento);
RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal); BOCC (Biblioteca
Online de Ciências da Comunicação); Repositório Comum (repositório destinado a
instituições portuguesas que desenvolvem investigação científica e não possuem
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repositório próprio); Dialnet; Google Académico; rede de Bibliotecas Escolares - são
apenas alguns exemplos. O magister dixit, o professor reprodutor de conhecimentos,
há muito que cedeu lugar ao interlocutor que orienta o aluno no interface de
transformação da informação em conhecimento.
Como reagem as escolas a estas mudanças? E os docentes? Formosinho, Alves
e Verdasca (2016) remetem-nos para as possibilidades de uma nova organização
pedagógica da escola, em que os “modos de trabalhar dos docentes (e dos alunos)
têm de se inscrever em paradigmas mais interativos e colaborativos” (Idem:16). Um
rápido olhar ao caso português coloca-nos perante um parque escolar novo/renovado,
na sua generalidade, mas onde, retirado o estrado, se mantém, na maioria dos casos,
a tradicional estrutura da geografia espacial das salas de aula. Na era do digital, do e
learning, do b learning, do m learning - os alunos continuam a transportar mochilas
pesadíssimas - o manual digital ainda é uma exceção pelos aparelhos que implica – a
utilização dos dispositivos móveis na sala de aula, continua a ser uma raridade, com
muitos regulamentos internos de estabelecimentos de ensino a proibir e a penalizar a
sua utilização. Em simultâneo, a “sociedade móvel expande e reforça a plataforma
tecnológica da sociedade em rede (…) ” (Castells et al, 2009:333).
Na última década, multiplicaram-se os estudos sobre a liderança/lideranças em
contexto escolar. Uma rápida pesquisa no Google, coloca-nos perante 762.000
resultados em 0,35 segundos, denotando o enfoque dado por muitos estudos
académicos a esta temática. As lideranças de topo e intermédias fazem a diferença na
forma como encaram os desafios da cultura digital e nas ações concertadas, ou não,
que vão promovendo no seu contexto sócio educativo (Barzanó, 2009; Guerra, 2014).
Contudo,

o

projeto TEL - Teachers

Exercising

Leadership,

Challenges

and

Opportunities evidenciou a importância da liderança dos professores ao nível de uma
liderança distribuída a qual, para além da sala de aula, os assume como agentes de
mudança no contexto institucional (Flores, 2016).
A integração das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) no ato de
ensino, no processo de ensino-aprendizagem, implica formação, reajuste de práticas e
aceitação da sua utilidade; facilidade, intenção e forma de utilização (Nabel e Álvarez,
2010).
O “professor x.0+1 (Meirinhos e Osório, 2010:27) enquanto aquele que utiliza e
promove de forma eficiente (…) ferramentas e ambientes educativos emergentes” é o
interlocutor privilegiado na otimização de processos de aprendizagem colaborativa em
rede passível de desenvolvimento de inteligência coletiva (Idem: ibidem).
A tripla vertente: técnica; pedagógica e interação com os pares e alunos de forma
mediada

esteve

subjacente

ao

desenvolvimento

deste

estudo

exploratório,
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desenvolvido no âmbito de uma formação multidisciplinar interpares, formação
acreditada em formato b learning, na modalidade de oficina, e que envolveu 29
formandos de uma escola pública do Grande Porto. Os níveis de competências
profissionais, apontados pelos dois autores supramencionados, serviram de alicerce à
conceção do trabalho que pretendíamos levar a efeito, a saber: domínio da tecnologia;
técnicas pedagógicas com novas tecnologias; formação em redes de aprendizagem e
utilização pedagógica das redes de aprendizagem (Idem:32). As seis funções dos
docentes, apontadas por Villas Boas (2006) e sistematizadas por Barbazal (2013:394),
assumem um papel primordial – um professor organizador; facilitador; motivador;
avaliador; coordenador e líder.
Na era dos REA (Recursos Educativos Abertos) a partilha, (re) utilização e
produção ganham novas dinâmicas num mundo digital em rede, em que as
ferramentas open source redimensionam a atuação, perspetivas e a interlocução de
professores e alunos.
De seguida, vamos explanar os procedimentos e instrumentos metodológicos,
caraterização dos participantes e apresentação e discussão dos resultados. Nas
considerações finais, procuraremos efetuar uma síntese, em articulação com a
fundamentação teórica e as questões norteadoras deste ensaio, conscientes de que
as mesmas se assumem, enquanto esboço prospetivo, e não são passíveis de ser
generalizadas.
2. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
Quatro questões nortearam este estudo exploratório no âmbito desta formação em
contexto assente na partilha interpares, tal como se apresenta no Quadro 1.

QUESTÕES ORIENTADORAS DA

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE

INVESTIGAÇÃO

DADOS

1. O que fazem os professores diante das
“janelas virtuais” nas suas salas de aula?
2. O computador é utilizado no ato de ensino
ou ao largo do ato de ensinar?
3. O que fazem para superar o desafio da
transformação
de
informação
em
conhecimento?

*Inquéritos por questionário em elaborados na
plataforma Moodle na disciplina do espaço
formativo (inicial e final).
*Observação (registo em notas de campo) da
participação online e de intervenções durante
as sessões presenciais e sessões mediadas.
*Elaboração de diários de bordo.
*Análise de conteúdo dos TIF (Trabalho
Individual Final).

4. Qual o papel da formação e da partilha de
boas práticas no contexto da sala de aula?
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Quadro 1: Questões Orientadoras da Investigação e instrumentos utilizados para a recolha de
dados
Fonte: Espaço formativo dinamizado e monitorizado com 29 formandos de uma escola do
Grande Porto.

Para a recolha de dados, no âmbito da diagnose inicial, elaborámos um inquérito
por questionário, triangulado com as notas de campo emergentes das sessões
presenciais e das sessões mediadas; diários de bordo, narrativas dos formandos
insertas no seu trabalho individual final (TIF) e inquérito de satisfação, no final. Estes
inquéritos foram elaborados e disponibilizados aos formandos na plataforma Moodle
do centro de formação.
As sessões mediadas foram apoiadas por um AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem), sustentado nas 4 fases de pesquisa no desenvolvimento de Richey e
Van Den Akker, mencionadas por Lencastre (2012:49), a saber:
A. Investigação Preliminar: diagnose das competências TIC dos formandos e
identificação do seu estilo de utilização do espaço virtual.
B. Sustentação teórica e recursos a exemplos de boas práticas: reforço do
estado da arte e análise de exemplos de boas práticas online.
C. Teste empírico: teste, monitorização e articulação dos conteúdos do AVA e
dos aspetos multimédia. Realização de um pré teste.
D. Avaliação das diferentes fases do desenvolvimento do design da avaliação
e

da

implementação:

ajustes

realizados

a

partir

da

monitorização

anteriormente efetuada.
Para a otimização do AVA com os formandos, e após a análise e sistematização
das propostas existentes sobre modelos de aprendizagem construtivista em
plataformas digitais, optámos pelo modelo desenvolvido por Pinto (Pinto, 2012), como
mentor da definição e caracterização de COP (Comunidade de Práticas), e ainda da
proposta de Dias (2008), que apresenta a moderação e a mediação colaborativa nas
comunidades de aprendizagem e intenta construir um modelo de análise qualitativa
das interações, específico para COP online e que integra 5 dimensões: social e de
partilha, negociação, empenhamento mútuo e cooperação; colaboração e construção
de conhecimento; liderança e moderação em ambientes online e dimensão de
construção de identidade em ambientes online.
DIMENSÃO SOCIAL E DE PARTILHA

DIMENSÃO DE NEGOCIAÇÃO,

*Presença como Observador-Participante e
como explorador.
*Partilha de experiências.
*Corroborar comentários de um ou mais
participantes.
*Questionar e Responder para clarificar
detalhes de alguma participação.
*Identificação de áreas de interesse entre os
participantes.
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EMPENHAMENTO MÚTUO E
COOPERAÇÃO (INTERATIVIDADE
COGNITIVA):

DIMENSÃO DE COLABORAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO
(INTERATIVIDADE
METACOGNITIVA)
DIMENSÃO DE LIDERANÇA E
MODERAÇÃO EM AMBIENTES ONLINE
(FACTORES DE SUSTENTABILIDADE)
DIMENSÃO DE CONSTRUÇÃO DE
IDENTIDADE EM AMBIENTES ONLINE

*Negociação
ou
esclarecimento
dos
significados dos diversos termos utilizados.
*Proposta e negociação sobre novas áreas
de debate.
* Cooperação na realização de atividades
entre os participantes.
* Empenho mútuo e partilha de boas
práticas.
*Partilha de informação, argumentação e
integração de novos contributos.
*Debate sobre a informação partilhada e
estabelecimento de consensos.
*Reflexão crítica dos participantes e co
construção de conhecimento.
*Identificação de Líderes e Moderadores.
*Estratégias de Liderança e Moderação.
*Evidência discursiva de orientação explícita.
*Perceção da presença cognitiva.
*Perceção da presença social.

Quadro 2: Sistematização do modelo de Miranda-Pinto adaptado ao AVA
Fonte: Miranda-Pinto (2012).

Na redução dos dados, optámos pela análise de conteúdo das categorias
emergentes das questões abertas do inquérito de satisfação, das notas de campo, dos
diários de bordo e do trabalho individual final (TIF).
Para os trabalhos individuais finais definimos uma estrutura semidiretiva dividida
em quatro partes, a saber: introdução (razões pelas quais se inscreveu no espaço
formativo e quais as expetativas sobre as potencialidades pedagógicas dos conteúdos
abordados); reflexão sobre os desafios realizados no âmbito das sessões; auto análise
do percurso formativo; conclusão (avaliação crítica da oficina de formação, salientando
os aspetos positivos, negativos e, eventuais sugestões. Tendo em conta a experiência
pessoal vivida no curso, apresentação das vantagens e desvantagens de um curso de
formação em formato b learning) e referências bibliográficas e sitográficas. No seu
tratamento procedemos ao protocolo que se encontra pré-definido inerente a uma
análise de conteúdo.
Os diários de bordo funcionaram como registos de um percurso/percursos, à
medida que ia avançando o trabalho no terreno, e adquiriram também, outras formas
mais simples, como rubrics de monitorização, esquemas, registos de ocorrências
(designação que adotámos para pequenos apontamentos relativos a uma frase; olhar
trejeito, comentário…).
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Esquema 1: Etapas da observação direta e participante nesta experiência em contexto
Fonte: Elaboração própria.

2.1. Participantes
Dos 29 participantes, a lecionar numa escola não agrupada com 3º ciclo e ensino
secundário do Grande Porto, 86% são do género feminino e 14% do género
masculino, o que corresponde à imagem que se possui dos profissionais ligados a
este nível de ensino, isto é, maioritariamente constituídos por elementos do género
feminino.
Quanto à sua faixa etária, distribui-se da seguinte forma: entre os 30 e os 40 anos
– 7%; entre os 40 e os 50 anos – 17% e 76% com mais de 50 anos. Relativamente às
habilitações literárias, 79% dos participantes possui licenciatura (formação inicial),
enquanto 21% já possui o grau de mestre. Os resultados correspondem ao panorama
que vai sendo habitual nos docentes desta faixa etária, ou seja, apenas um reduzido
número, não obstante à tendência que se tem vindo a inverter nos últimos anos,
possui mestrado ou cursos de especialização adicionais.
A análise do seu tempo de serviço está diretamente relacionada com a sua faixa
etária, variável entre os 20 e os 37 anos. Dos 19 formandos, apenas 10% leciona
exclusivamente no ensino básico, 45% leciona turmas do ensino secundário
(corresponde aos colegas inscritos oriundos dos grupos disciplinares de Filosofia,
Economia e Educação Especial) e 45% lecionam, cumulativamente, turmas do ensino
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básico e do ensino secundário, aspeto que é apanágio deste estabelecimento de
ensino.
Otimizo a plataforma moodle para dinamizar as minhas
disciplinas/metadisciplinas
Participo em Blogues e Fóruns de discussão potenciadores de
conhecimento novo
Utilizo as redes sociais para, de forma privada, trabalhar com os
meus alunos ou colegas
Se respondeu sim à pergunta anterior, indique com quem utiliza
mais as redes sociais
Com que regularidade recorre ao trabalho colaborativo online?

Com que frequência seleciona e orienta as pesquisas a realizar
pelos alunos na Internet?

Sim – 45%
Não – 55%
Sim – 31%
Não – 69%
Sim – 38%
Não – 62%
Colegas – 33%
Amigos – 59%
Alunos – 8%
Nunca – 17%
Raramente – 24%
Com alguma frequência
– 42%
Com muita frequência –
17%
Nunca – 14%
Raramente – 38%
Com alguma frequência
– 31%
Com muita frequência –
17%

Quadro 3. Perceções dos formandos face às TIC
Fonte: Inquérito de diagnose inicial.

Relativamente às suas perceções face às Tecnologias de Informação e
Comunicação, o inquérito de diagnose centrou-se em seis questões fechadas, de
acordo com o esquema e resultados por nós elencados no Quadro 3.
Para identificar o estilo de utilização do espaço virtual destes 29 docentes,
utilizámos o inquérito por questionário, desenvolvido por Barros et al (2008:107-108),
também, disponível em suporte digital em https://goo.gl/iVZG6i. O seu tratamento
evidenciou o seguinte resultado: 15 situam-se no estilo de seleção e pesquisa; 4 no
estilo de ação concreta e produção; 5 no estilo participativo e 5 no estilo de conceção
e planeamento. No Quadro 4 apresentamos a caraterização dos estilos de utilização
do espaço virtual, adaptado de Barros (2012:87,88). Esta identificação dos estilos
revelou-se muito importante ao nível da relação pedagógica entre formadores e
formandos. Todo o processo de ensino é, antes de mais um questionamento ético. Os
formandos, antes de serem formandos/pares, são pessoas com as suas vivências e
experiências que têm de ser valorizadas num exercício de descentração cognitiva e
implicação dos outros.
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ESTILOS DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO
VIRTUAL
PARTICIPATIVO

SELEÇÃO E PESQUISA
CONCEÇÃO E PLANEAMENTO
AÇÃO CONCRETA E PRODUÇÃO

TENDÊNCIAS
Metodologias e materiais que priorizam o
contacto com grupos online; realização de
pesquisas online; realização de trabalhos de
grupo; participação em fóruns de discussão;
utilização dos materiais que vai construindo
e co construindo.
Pesquisas, seleção e organização de
conteúdos online como o elemento central
da aprendizagem.
Atividades que valorizam a possibilidade de
utilização de aplicativos para elaborar
conteúdos e atividades de conceção.
Realização rápida de atividades e serviços
online.

Quadro 4: Caraterização dos estilos de utilização do espaço virtual
Fonte: Adaptado de Barros (2012:87,88).

O facto de 15 dos 29 participantes se posicionarem claramente no estilo de
seleção e pesquisa, estilo que genericamente se carateriza pela “necessidade de
efetuar pesquisas, seleção e organização de conteúdos online como o elemento
central da aprendizagem” (Idem, ibidem), direcionou as opções a serem tomadas no
âmbito da organização, conteúdos e interação no ambiente virtual de aprendizagem.
3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) desta formação multidisciplinar
interpares desenvolveu-se na plataforma Moodle do CFAE (Centro de Formação de
Associação de Escolas), onde a mesma decorreu e assentou numa disciplina principal
e em 29 disciplinas individuais, tantas quantos os formandos, passíveis de serem
personalizadas, através do recurso ao “modo de edição” no cumprimento dos desafios
apresentados de forma sequencial. O cronograma constou de 7 sessões presenciais e
3 sessões mediadas, num total de 25 horas letivas e 25 horas de trabalho autónomo.
Após o inquérito de diagnose ajustámos os conteúdos a abordar às necessidades
e perfil evidenciados pelos formandos, da forma que a seguir elencamos:
SUMÁRIO DA SESSÃO
Apresentação da Oficina. Objetivos e avaliação.
Apresentação de alguns documentos exemplificativos.
Proposta aos formandos de criação de um blogue no
Wordpress. Convite para praticarem a publicação no
blogue. Entrega de um tutorial digital sobre a criação e
manutenção de um blogue. Sessão presencial.

ATIVIDADE A DESENVOLVER
PELOS FORMANDOS
Criar um blogue
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A utilização do Wordpress. Sessão presencial.

Publicar no
interpares.

Gestão de recursos na plataforma Moodle. Integração das
ferramentas Web 2.0 na plataforma Moodle. Parte prática
pelos formandos – Desafio. Sessão mediada.

DESAFIO:
“A. Vá ao "Meu perfil", coloque
uma foto e atualize o seu perfil
nesta plataforma.
B. A
partir
da
imagem
selecionada para a sessão de
hoje e sob o lema de "Mudam-se
os
tempos,
aumentam
as
solicitações das TIC", deixem o
vosso comentário neste fórum e
comentem a resposta de um
colega.
Vamos lá partilhar ideias e
conhecimentos”.

Exploração da plataforma em contexto de sala de aula. A
utilização do Drive do Gmail e do correio eletrónico.
Sessão presencial.

Criar uma pasta partilhada com
os formandos da ação. Partilhar
ficheiros. Exploração do Google
Drive e do Gmail.
Início do trabalho na disciplina
individual.
Criação de um texto colaborativo.
"Visita" às disciplinas dos
colegas.
Criar um Power Point com
aplicação didática em sala de
aula. Inserir na apresentação um
vídeo. Partilha interpares.
Criar um filme com aplicação
didática em sala de aula. Partilha
interpares.

Discussão sobre os diferentes modos como os formandos
utilizaram o Moodle. Sessão mediada.

Criação de apresentações interativas, utilizando o Power
Point. Sessão presencial.
Criação de apresentações interativas, utilizando o Power
Point. A Utilização do Youtube, Slide Share. Download de
vídeos da Internet, a utilização do Real Player. Sessão
presencial.
Criação de filmes didáticos com recurso ao Windows Live
Movie Maker. Sessão presencial.
Utilização e exploração de algumas aplicações gratuitas
disponíveis na Internet. Sessão mediada.

Apresentação dos trabalhos realizados pelos formandos.
Autoavaliação e avaliação da Oficina. Sessão
presencial.

blogue.

Partilha

Criar
um
documento
com
aplicação didática em sala de
aula a partir de uma aplicação da
Internet. Partilha interpares.
Photopeach;
Photosnack;
Tagxedo; Wordle. Criação de um
livro digital em issuuu…
Criação de um texto de forma
colaborativa
na
plataforma
Moodle.
Apresentação dos Trabalhos.
Autoavaliação e avaliação da
Oficina de Formação.
Apresentação do Relatório Final

Quadro 5: Temas e atividades das sessões
Fonte: Elaboração própria.
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A conjugação dos comportamentos anotados, através das observações de campo
durante as sessões presenciais, mesclados com os inquéritos e com a análise dos TIF
(Trabalho Individual Final), permitiram esboçar o perfil de participação dos colegas
envolvidos nesta experiência (Quadro 6).

ESTILOS DE
APRENDIZAGEM

ESTILOS DE
UTILIZAÇÃO DO
ESPAÇO VIRTUAL
PARA A
COPRENDIZAGEM

ATIVO

PARTICIPAÇÃO
EM REDE

REFLEXIVO

SELEÇÃO E
PESQUISA EM
REDE

TEÓRICO

ESTRUTURA E
PLANEAMENTO
EM REDE

PRAGMÁTICO

AÇÃO CONCRETA
E PRODUÇÕES
EM REDE

INDICADORES PARA A
COAPRENDIZAGEM

INDICADORES EMERGENTES DAS
OBSERVAÇÕES DE CAMPO E
DIÁRIO DE BORDO

*Gosta de participar.
*Realiza trabalhos em
grupos online.
*Pesquisa situações
online.
*Participa em fóruns de
discussão.

Prontidão nas respostas.
Participação ativa e pertinente
nos fóruns de discussão.
Aprofunda os temas em
discussão.
Dinamiza a discussão através de
intervenções regulares e
contextualizadas.

*Gosta de pesquisar.
*Pesquisa informação.

*Aprofunda os temas em
discussão e intervém com novas
ideias e perspetivas.
*Fundamenta as suas
intervenções com base nas
pesquisas/leituras efetuadas.

*Organiza e planifica a
participação.

*Domina os temas abordados e
distingue o essencial do
acessório.
*Revê as suas opiniões, em face
dos comentários dos colegas e/ou
“formador” que colocam outros
pontos de vista ou novos
argumentos em que não tinha
pensado previamente.

*Concretiza e produz a
partir dos resultados da
aprendizagem.

*Contextualiza as intervenções e
avança com exemplos de
aplicações práticas.

Quadro 6: Estilos de utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem
Fonte: Barros, Daniela (2012) e Notas de Campo e análise do AVA.

Na análise de conteúdo dos TIF (Trabalho Individual Final) como já mencionamos,
procedemos ao protocolo que se encontra pré-definido inerente a uma análise de
conteúdo. Efetuámos a leitura flutuante dos 29 trabalhos individuais finais, a que se
seguiram, sucessivamente, leituras mais minuciosas a partir das cinco categorias que
havíamos pré-definido: Razões de Inscrição na Ação (RIA); Reflexão sobre os
Desafios (RD); Análise do Percurso Formativo (APF) e Modalidade de b-learning (BL).
A esta categorização juntaram-se depois, a posteriori, os indicadores, as
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subcategorias que emergiram da análise destes trabalhos finais individuais e
permitiram encontrar os sentidos implícitos ao discurso destes 29 sujeitos.
A fim de aferir a fiabilidade das categorias, realizámos o teste de fabilidade que
nos é proposto por Esteves (2006:124).
Como as categorias foram definidas a priori, todos os envolvidos neste teste foram
consensuais na sua adoção.
Apresentamos de seguida o sistema global de categorias de análise deste corpus
investigativo,

constituído

pelos

29

TIF

e

que

foi

validado

pelo

processo

supramencionado.
3.1. Quadro de referentes: definição e descrição das categorias
Categoria A:
Razões de Inscrição na Ação
Esta categoria releva as razões pelas quais, os colegas, se inscreveram nesta
oficina de formação e de partilha de experiências e quais as expetativas sobre as
potencialidades pedagógicas dos conteúdos abordados.
Categoria B:
Reflexão sobre os Desafios
Esta

categoria

centra-se

na

dimensão

pedagógica

e

nas

possíveis

desmultiplicações dos conhecimentos e sugestões abordados ao longo das
sessões presenciais e mediadas, em contexto de sala de aula, com os alunos.
Categoria C:
Análise do percurso formativo
Esta categoria releva uma apreciação crítica do percurso desenvolvido pelos
formandos, ao longo das 50 horas desta oficina de formação.
Categoria D:
Modalidade de b-learning
Esta categoria constrói-se no pressuposto da avaliação da experiência pessoal
vivida nesta oficina, através do elencar de vantagens e desvantagens de uma
formação em formato b-learning.
A aquisição de novos conhecimentos e novas ferramentas e a diversificação de
estratégias e metodologias são os três indicadores que prevalecem quanto às razões
de inscrição/participação neste espaço formativo interpares, como os recortes que se
seguem exemplificam: “O acesso tão fácil e rápido a um manancial de informação, por
via da internet, inverte o papel do docente. Este não pode ser mais o difusor da
informação” (F1A); “inscrevi-me nesta ação pelo facto de reconhecer que as TIC são
ferramentas

essenciais

e

indispensáveis

no

desenvolvimento

curricular

e
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potenciadoras de uma articulação multi e transdisciplinar. Utilizo cada vez mais os
recursos da web em contexto profissional, dadas as suas potencialidades facilitadoras
da partilha de conteúdos e de informação, de uma forma rápida e gratuita. Reconheço
que, em áreas como as ciências experimentais, o acesso gratuito a simulações e a
experiências interativas constituem recursos essenciais no processo de ensino e
aprendizagem” (F2, A).
No que à reflexão sobre os desafios diz respeito, a desmultiplicação do aprendido
para o ato de ensino e para a sala de aula, foi o aspeto destacado pela totalidade dos
formandos e de que o recorte que se segue é exemplificativo: “considerei relevante as
estratégias utilizadas pelos formadores de promoverem uma dinâmica de partilha e
interação entre os formandos, reforçou os nossos conhecimentos e permitiu um
ambiente dinâmico e descontraído ao longo das várias sessões” (F20, B).
“Considero que todas as propostas de atividade lançadas são aplicáveis no
trabalho com os alunos. Destaco as duas plataformas que permitem disponibilizar
conteúdos para alunos e partilhar documentos com os outros docentes, o Blogue e o
Moodle” (F2B). O feedback positivo e assertivo dos formadores; a renovação da
vontade de utilizar a plataforma Moodle e outras plataformas de partilha, como o
blogue; utilização em situações reais de ensino-aprendizagem, o material fornecido
pelos formadores, a pesquisa, seleção e elaboração de materiais para a prática letiva
e a utilização em situações reais de ensino-aprendizagem com posterior partilha de
boas práticas interpares são os aspetos mais destacados na construção partilhada dos
espaços de formação.
A abertura de novos caminhos e novas perspetivas, a auto superação, o bom
ambiente formadores/formandos e o espírito de entreajuda no grupo são também,
aspetos muito mencionados: “Esta ação levou-me a tomar consciência da necessidade
de acompanharmos os alunos que utilizam cada vez mais estas novas tecnologias e,
se não o fizermos, corremos o risco de caminharmos em planos paralelos impedindo
que falemos a mesma linguagem” (F24;C). O perfil dos envolvidos motivou uma
“tímida” opção pelo formato b learning – apenas três sessões mediadas. Contudo,
após algumas resistências iniciais, verificou-se um aumento muito significativo das
visitas diárias ao AVA, em busca de novidades, bem como o redobrar de visitas e
comentários aos desafios nas disciplinas individuais dos colegas. Neste âmbito, o
“refrescar” da disciplina várias vezes ao dia, com imagens apelativas, funcionou como
motivação e despertou particular agrado nos colegas.
A apreciação global da ação -metodologia, propósitos e atuação dos formadores-,
foi muito positiva: ”A metodologia de trabalho proposta na ação demonstrou ser
ajustada à minha necessidade enquanto docente (…) o facto de se realizar como
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“Oficina de formação” possibilitou um clima entre os formandos e formadores diferente
e uma troca de experiências enriquecedora”. (F29, D).
A partilha interpares dos materiais, soluções e desafios realizados revelou-se
muito positiva e foi claramente destacada pela generalidade dos 29 colegas: “Os
recursos disponibilizados são interessantes. A partilha dos conteúdos produzidos
pelos restantes formandos foi muito enriquecedora, uma vez que permitiu conhecer
outras formas de fazer e consequentemente a reinterpretação da realidade, e nova
forma de estar”.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
E de volta ao ponto de partida, através deste estudo exploratório, e tendo em
consideração as questões que nortearam esta experiência, podemos concluir que:


Os professores, desde que possuam os conhecimentos técnicos necessários,
exploram as “janelas virtuais” nas suas salas de aula e no ato de ensino,
enfrentando a grande responsabilidade de direcionar os alunos no sentido de
estes

transformarem

informação

em

conhecimento

de

forma

crítica,

reflexionada e partilhada. Contudo, a análise dos desafios realizados
conjugados com a observação direta e participante, permite-nos afirmar que
muitas das práticas didáticas que recorrem às TIC não representam ainda, uma
verdadeira inovação no ato de ensinar e aprender.


Verificam-se anacronismos entre a rapidez de assimilação das novas
tecnologias pela sociedade em geral, pelos nativos digitais, de uma forma
muito particular, e a sua utilização no contexto do ensino/aprendizagem.



A formação, a partilha de boas práticas e o trabalho colaborativo
multidisciplinar, revelaram-se importantes esteios face aos crescentes e
contínuos desafios que vão sendo colocados aos docentes nesta escola do
século XXI.

A relação dos professores com as tecnologias nestes primeiros anos do século
XXI pode, em nosso entender, ser sintetizada na frase que se segue:
“Eu não preciso de ti. Tu não precisas de mim. Mas, se tu me cativares,
e se eu te cativar... Ambos precisaremos, um do outro”.
Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe.
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Resumo:

O presente artigo visa avaliar até que ponto a disciplina Educação e
suas Tecnologias, a partir da concepção dos discentes, ampliou o
papel das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na prática
profissional dos mestrandos de Minas Gerais e Amazonas. A disciplina
busca fomentar uma formação continuada que proporcione os
conhecimentos, habilidades e competências para a utilização dessas
tecnologias na gestão da educação pública. Por meio da Avaliação por
Triangulação de Métodos, foram analisadas as tarefas finais de dez
discentes. O indicador de eficácia evidencia a formação limitada dos
gestores na disciplina, devido à restrita carga horária e à estratégia
metodológica adotada, que não proporcionaram a desnaturalização de
certas práticas pragmáticas e utilitaristas na gestão escolar. Nesse
contexto, para os gestores, o papel das Novas Tecnologias é de
apenas controlar e monitorar as ações administrativas desenvolvidas
no cotidiano das unidades de ensino.

Palavras-chave:

Gestão escolar, formação continuada, novas tecnologias da informação
e comunicação.

Abstract:

This article aims to assess the extent to which the discipline of
Education and Its Technology, from the perception of course
participants, expanded the role of NICTs in the professional practice of
masters in Minas Gerais and Amazonas. This discipline seeks to foster
continued education that provides the knowledge, skills and expertise to
apply NTICs on public education management. Through the
Methodological Triangulation Assessment, the final essays of ten
students were analyzed. The efficacy indicator shows the
administrators’ limited literacy in this discipline, due to restricted course
hours and the adopted methodological strategy, which did not help in
the denaturing of certain pragmatic and utilitarian practices in school
management. In this context, for the administrators, the role of NTICs is
solely to control and monitor administrative actions performed in the
school context.

Keywords:

School management, continued education, new information and
communication technologies.
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1. INTRODUÇÃO
Na primeira metade do século XX, predominava, nas escolas brasileiras, um
modelo de administração clássico, centralizador e hierarquizado, fundamentado no
autoritarismo, que envolvia, de forma racional e mecanicista, a equipe escolar e os
recursos educacionais (Drabach & Souza, 2014). Entretanto, após a década de 1980,
o Estado promoveu maior responsabilização dos atores escolares na busca pela
eficiência e eficácia das unidades de ensino (Machado, 2000). Diante desse cenário,
bem como da inserção das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs)
no contexto educacional, novas competências e habilidades foram exigidas do gestor
escolar, tais como os requisitos de sua formação (Moran, 2003).
A utilização das NTICs, por parte desse gestor, pode fomentar mudanças
significativas na organização e no cotidiano da escola, além de propiciar o
desenvolvimento

da

autonomia

para

buscar

novas

soluções;

promover

o

compartilhamento de ideias, ações e decisões; e incentivar a busca por estratégias
para melhorar o desempenho dos discentes da unidade de ensino (Falsarella, 2012;
Leite &Lima, 2015). Nesse sentido, a disciplina Educação e Suas Tecnologias,
oferecida no Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública
(PPGP) do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade
Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), em parceria com alguns estados brasileiros,
como Amazonas, Piauí, Pernambuco e Minas Gerais, ganha destaque na formação
docente e gestora, ao possibilitar que os mestrandos se apropriem de conhecimentos
sobre as NTICs, que podem auxiliá-los na administração das escolas.
Sendo assim, pretende-se avaliar até que ponto a disciplina, a partir da concepção
dos discentes, ampliou o papel das NTICs na prática profissional dos mestrandos. Em
última instância, o objetivo da socialização desta análise é fornecer aos profissionais e
pesquisadores da área uma visão sobre os contornos adquiridos na formação dos
gestores escolares durante o curso da disciplina.
2. A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES E AS NTICS
Desde a década de 1990, a incorporação das NTICs nos sistemas educacionais
está associada tanto ao estímulo de seu uso em questões pedagógicas, de modo a
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, quanto na organização de rotinas e
procedimentos no contexto escolar (Moran, 2003; Campos, Roque & Amaral, 2007).
Nesse ínterim, a apropriação das NTICs na gestão das escolas estava associada ao
maior "controle e organização dos atos administrativos e pedagógicos, obtendo
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subsídios para a tomada de decisões, pois tem acesso fácil e amplo às
informações" (Teixeira & Oliveira, 2010, p.3).
A formação continuada dos gestores escolares, desde então, passou a ser
concebida em consonância com as políticas desenhadas para a América Latina de
forma a assumir características pragmáticas e utilitaristas, “com destaque para os
conhecimentos práticos e para o desenvolvimento de competências [...], não levando
em consideração uma formação teórica sólida” (Neto & Macêdo, 2006, p. 55). Dessa
forma, essa continuidade da formação se submete a uma perspectiva produtivista, na
qual as habilidades e competências estão sendo subordinadas à lógica do mercado.
No entanto, esse é um ponto de vista que tem sido criticado por alguns autores (Leite
& Lima, 2015; Drabach & Souza, 2014), que defendem uma formação continuada
como um “momento de repensar as suas práticas e construir novos conhecimentos
que se constituem por meio do estudo, da reflexão, da discussão e da confrontação de
diferentes experiências profissionais” (Lima & Leite, 2015, p.57).
As iniciativas do Ministério da Educação (MEC), respaldadas pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação nº. 9.394/96; pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, que
dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB); e pelo Plano Nacional de
Educação, na forma da Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, instituem projetos
como o Programa Nacional de Gestores da Educação Básica Pública e o Programa de
Capacitação a Distância para Gestores Escolares (PROGESTÃO) (Segenreich &
Bustamante, 2013). Essas ações são operacionalizadas na modalidade de educação a
distância (EAD), de forma a abranger, na concepção de Falsarella (2012), duas
dimensões: (i) de reprodução social, pautada na lógica do mercado, a qual perpetua a
responsabilização dos gestores pelos resultados educacionais; e (ii) de transformação,
ao incentivar, nos gestores, a capacidade de autorregulação e autoavaliação de uma
aprendizagem reflexiva de sua prática.
Portanto, mesmo que o discurso propagado na formação continuada desses
gestores esteja embasado em uma lógica de mercado, na EAD ainda há uma
perspectiva emancipadora de capacitação, investida na maior autonomia e criticidade
durante todo o processo instrutivo.
Deve-se considerar, ainda, a preparação para a utilização das NTICs por parte
dos mestrandos, especialmente aqueles investidos em cargos de gestão, haja vista
que essas ferramentas são apoios indispensáveis na unidade de ensino, tanto no
gerenciamento administrativo, como nas atividades pedagógicas.
Para Teixeira e Oliveira (2010), o gestor escolar moderno deve ter o compromisso
de estimular o uso das tecnologias em sua escola, bem como de estender essa prática
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aos atos administrativos e pedagógicos e de ampliar seu alcance em benefício da
comunidade onde a unidade está inserida.
Considera-se, assim, que o uso das NTICs na escola tem a finalidade de
disseminar as informações, pois entende-se que esta é uma instituição com vida, onde
se aprende e se ensina, tomam-se decisões e constroem-se conhecimentos.
3. A DISCIPLINA EDUCAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS
O Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública foi criado
em 2009, na modalidade semipresencial e com duração prevista de dois anos. Nesse
período, durante três semanas dos meses de janeiro e julho, realizam-se atividades in
loco e, nas outras dezesseis, online. Uma das disciplinas que compõem o curso é
Educação e Suas Tecnologias, que foi oferecida aos alunos ingressantes no Mestrado
Profissional durante o segundo semestre de 2015 e visa “estudar e refletir sobre a
utilização das inovações tecnológicas na educação e conhecer as possibilidades de
uso destas no âmbito escolar, rompendo com a linearidade do processo de ensino e
de aprendizagem, e também na gestão escolar” (CAED, 2015). Os discentes têm
formações diversas e atuam como professores, diretores e técnicos das Secretarias de
Estado de Educação.
Para a concretização dos objetivos da disciplina, é necessário promover a
Alfabetização Midiática e Informacional (AMI), que envolve os professores e,
consequentemente, os gestores, como principais agentes de mudança no contexto
escolar. Segundo a UNESCO (2014), a AMI “empodera as pessoas de todos os estilos
de vida a procurar, avaliar, usar e criar a informação de forma efetiva para atingirem
suas metas pessoais, sociais, ocupacionais e educacionais”. A AMI incorpora, dessa
forma, tanto os princípios da alfabetização informacional – acesso, organização e uso
da informação - como as características da alfabetização midiática – conhecimento
básico sobre as funções das mídias e de outros provedores de informação (biblioteca,
arquivos e internet) e como acessá-los. É necessária a junção midiática e
informacional para a aquisição de habilidades e competências que possam ser
integradas à formação dos gestores (UNESCO, 2013). De acordo com Ribeiro e
Gasque (2015, p.205), “ao contrário das mídias tradicionais que permitem o consumo
das informações de forma unilateral, a AMI potencializa o compartilhamento, a
distribuição, a cooperação e a apropriação das informações”. Essas autoras, também,
ressaltam que a AMI se torna essencial na formação, por englobar conhecimentos,
ações e até atitudes que aprimorem a prática profissional.
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Ao longo da disciplina, foram realizados quatro encontros presenciais, com aulas
expositivas e práticas, entre os dias 28 e 31 de julho de 2015. Nessas ocasiões, a
professora responsável, num primeiro momento, repassou o conteúdo de cada aula e,
em seguida, os alunos foram encaminhados aos laboratórios de informática para
responderem a questões referentes a cada encontro presencial e postá-las na
plataforma virtual Moodle, utilizada no curso. As três primeiras atividades foram em
dupla e corrigidas pelos quatro tutores da disciplina. Somente a última tarefa, que se
encerrou 30 dias após o término da disciplina, foi avaliada e pontuda pela docente.
4. METODOLOGIA
A metodologia adotada foi a Avaliação por Triangulação de Métodos, que,
segundo Minayo, Assis e Souza (2005), engloba questões objetivas e subjetivas,
contradições e consensos, os quais indicam mudanças, articulação de pontos de
vistas diferentes e diversas formas de coleta de dados. Esse método pode ser
desdobrado, didaticamente, em oito passos, os quais foram adotados no
desenvolvimento desta pesquisa.
4.1. 1º Passo: a formulação do objeto ou da pergunta referencial
Este primeiro passo se concretizou por meio da observação das aulas, dos
trabalhos finais e dos materiais complementares, bem como de oito artigos e dois
vídeos, disponibilizados na disciplina Educação e Suas Tecnologias e acessíveis na
plataforma do curso de Mestrado.
4.2. 2º Passo: elaboração dos indicadores
Adotou-se o indicador de eficácia, uma vez que este considera “a orientação
metodológica adotada e a atuação estabelecida na consecução de objetivos e metas,
em um tempo determinado, tendo em vista o plano, programa ou projeto originalmente
proposto” (Belloni, Magalhães & Sousa, 2003, p.62).
4.3. 3º Passo: a escolha da bibliografia de referência e das fontes de informação
A terceira etapa foi estabelecida na busca por livros, artigos e documentos,
impressos e digitais, a respeito da gestão escolar, da formação continuada, da
educação a distância, da cultura digital e da alfabetização midiática e informacional.
Optou-se, durante a definição dos sujeitos, pela seleção dos alunos com base no
ensaio elaborado por eles para o trabalho final, por compreender que essa tarefa
contempla todos os conteúdos ministrados na disciplina. Uma vez que são 144
discentes, os dez gestores foram selecionados seguindo três critérios, sendo eles: (i)
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vinte alunos com as melhores notas ao final da disciplina; (ii) alunos com nota entre 36
e 40 na atividade final; (iii) alunos que fossem diretores em Minas Gerais ou
Amazonas. Por fim, cinco gestores de cada estado foram contemplados como sujeitos
da pesquisa.
4.4. 4º Passo: construção dos instrumentos para a coleta primária e secundária
das informações
Uma única estratégia metodológica foi estabelecida para a obtenção sistemática
dos dados: análise das atividades dos dez mestrandos e do material adquirido ao
longo do estudo.
4.5. 5º Passo: organização e realização do trabalho de campo
No quinto passo, foi concretizada a análise de todo o material da disciplina; o
levantamento das notas dos mestrandos; a verificação de quais deles eram gestores
escolares e a seleção dos dez trabalhos finais. Em seguida, houve a ordenação e
organização dos dados conforme sua procedência, isto é, averiguação do
pertencimento ao trabalho final ou à plataforma do curso.
4.6. 6º Passo: análise das informações coletadas
Nesta etapa, foi realizada a análise dos dados coletados a serem incluídos no
método de triangulação. Inicialmente, fez-se necessário verificar a qualidade do
material do qual resultaria o indicador e se este contemplava, de forma adequada, o
momento, a distância e a percepção dos sujeitos sobre o curso. O primeiro agrupa o
levantamento de notas, a seleção de dez gestores e dos trabalhos finais e as
características do curso. Enquanto o mapeamento sobre a percepção desses gestores
acerca do curso foi processado durante a análise das atividades finais.
4.7. 7º E 8º passos: relato e socialização dos resultados
Os últimos passos – Relato dos resultados e Socialização dos resultados – são
justamente um dos propósitos desta comunicação, ao possibilitar a elaboração de um
informe final que estimule reflexões com vistas à implementação de mudanças e ao
fomento de melhorias na disciplina Educação e Suas Tecnologias.

5. RESULTADOS
O trabalho final da disciplina Educação e Suas Tecnologias consistiu na produção
de um ensaio que discutisse o papel das NTICs na prática profissional dos
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mestrandos, correlacionando-o com os assuntos e debates propostos durante os
encontros presenciais. A produção, que poderia ser avaliada com atribuição de até 40
pontos, deveria ser individual; seguir as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT); e ter no mínimo três páginas, contendo título, resumo (somente em
português), introdução, desenvolvimento, conclusão e referencial bibliográfico. A
entrega deveria ser realizada até o dia 31 de agosto de 2015.
Entretanto, devido à diversidade de propostas apresentadas pelos alunos, optouse por analisar as ferramentas que eles destacaram utilizar em seus cotidianos na
gestão escolar. Os mecanismos mais citados pelos gestores de Minas Gerais e do
Amazonas foram, respectivamente, o Sistema Mineiro de Administração Escolar
(SIMADE) e o Diário Digital, sendo que, dos dez gestores, três também citaram o email como uma ferramenta utilizada no dia a dia.
O SIMADE é o sistema de gestão oficial do estado de Minas Gerais e está nas
escolas da rede pública estadual desde 2008, com o intuito de promover o
acompanhamento das informações gerenciais, de forma a facilitar a tomada de
decisões e o planejamento estratégico. O objetivo é a melhora da gestão da unidade
de ensino, do desempenho dos discentes e dos indicadores educacionais (CAED,
2015). Já o Diário Digital, ferramenta do Sistema Integrado de Gestão Educacional
(SIGEAM) do estado do Amazonas, é uma espécie de agenda eletrônica na qual os
próprios educadores podem armazenar informações (sobre o desempenho dos
alunos), organizar notas e fazer o planejamento de aulas (CAED, 2015).
Ambos os sistemas possuem recursos essenciais para uma gestão escolar
pautada em dados e com uso das NTICs. Por outro lado, é também uma forma de
controle que incute modos de gerenciamento da eficiência, da eficácia e da prestação
de contas no contexto educacional (Lück, 2012). Dessa forma, segundo Barroso
(2005), são instituídas medidas mais austeras nas regras e normas e na organização
formal, de modo a transferir novas características burocráticas para os sistemas de
ensino. Sendo assim, mesmo um sistema voltado para o uso das NTICs teria
dificuldade em obter êxito, devido ao modelo gerencialista que está instaurado na
educação, isto é, com estratégias e ações que devem buscar a eficiência e eficácia
das unidades de ensino (Ribeiro & Gasques, 2015; Teixeira & Oliveira, 2010).
Portanto, mesmo após a participação na disciplina Educação e Suas Tecnologias,
os diretores ainda compreendem a tecnologia como uma forma de padronização das
ações da equipe escolar e não de emancipação de suas práticas de gestão.
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6. INDICADOR DE EFICÁCIA
A relevância da disciplina Educação e Suas Tecnologias é um ponto pacífico, visto
que a escola não pode ignorar a presença das NTICs, sua incorporação nos sistemas
de ensino e, consequentemente, sua necessária inserção na formação dos gestores
escolares. No entanto, os conteúdos curriculares e a metodologia adotada na
disciplina suscitaram algumas considerações, tais como: os conceitos desenvolvidos
em apenas quinze horas presenciais, com apresentação da tecnologia, da cultura e da
formação, de modo geral, sob perspectivas essencialmente novas para os
mestrandos; e a utilização de uma única metodologia para todas as atividades, com
aula expositiva e realização de exercício, o que revela pouco uso das ferramentas que
poderiam ser utilizadas para exemplificar sua aplicação como instrumento de gestão.
Destarte, o indicador de eficácia da disciplina em análise evidencia uma
alfabetização midiática e informacional (AMI) limitada, devido a uma carga horária
reduzida e à mesma estratégia metodológica adotada em todas as aulas, o que as
tornou essencialmente informacionais, em detrimento da dimensão midiática com a
exposição de seus provedores - biblioteca, arquivos e internet - (UNESCO, 2014).
Para Ribeiro e Gasques (2015), a formação continuada deve possibilitar repensar
crenças e práticas, com ações que priorizem a autonomia crítica e a busca de
informações que gerem novos conhecimentos.
Sem a AMI consolidada, a gestão escolar depara-se com novos limites, uma vez
que não possui a compreensão necessária para utilização das NTICs conforme as
especificidades da escola, de modo a permanecer com os instrumentos e ações (pré)
estabelecidos pelas secretarias de educação.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disciplina Educação e Suas Tecnologias tinha como proposta o estudo e
reflexão sobre a utilização das inovações tecnológicas na educação e o conhecimento
das possibilidades de uso dessas no âmbito escolar, de forma a romper com a
linearidade do processo de ensino e de aprendizagem, além da aplicação na gestão
das escolas. De acordo com as impressões relatadas nos trabalhos dos
alunos/gestores sujeitos desta pesquisa, a disciplina explicitou o papel deles como
estimuladores do uso das NTICs, em âmbito pedagógico e administrativo, e como
essas Novas Tecnologias podem promover a formação de toda a equipe escolar.
Dessa forma, há de se considerar a ampliação essencialmente teórica oferecida
aos discentes. Pois, na prática, segundo os mestrandos, o uso torna-se um desafio,
uma vez que não basta somente obter os equipamentos; é preciso saber utilizá-los de
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forma eficaz para promover novos hábitos nas escolas. Essa situação, ainda de
acordo com os participantes, requer maior diálogo e parceria entre escola e órgãos
oficiais, para que tanto a formação, como a utilização das NTICs ocorra de modo
eficaz. Enquanto não se atinge essa premissa, os sistemas de gestão escolar, por
suas características de monitoramento e controle, são as ferramentas que melhor se
adéquam às necessidades da administração das unidades de ensino.
Portanto, a disciplina atingiu parcialmente o objetivo de ampliar o papel das NTICs
na prática profissional dos mestrandos, ao promover uma reflexão sobre a utilização
das inovações tecnológicas e suas possibilidades de uso em âmbito escolar. Contudo,
para romper com a linearidade do processo de ensino e aprendizagem e otimizar a
gestão da escola, será necessário mudar a cultura e, consequentemente, a percepção
sobre as NTICs. É preciso promover, dessa forma, cursos de formação continuada
que consolidem a AMI, uma vez que a sua compreensão pode impulsionar o uso de
diferentes mídias digitais na gestão escolar e contribuir para o compartilhamento de
informações e decisões, de modo a ampliar os espaços de participação. Ou seja, pode
proporcionar uma gestão mais democrática.
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Resumo:

O objetivo desse trabalho é promover a reflexão sobre o uso
pedagógico do laptop educacional no desenvolvimento de sequências
investigativas no ensino de ciências na educação infantil e anos iniciais
do ensino fundamental. É um recorte de uma pesquisa-formação que
deu continuidade às ações formativas realizadas no âmbito do
“Programa um Computador por Aluno”. Foram analisadas quatro
sequências investigativas desenvolvidas por professoras de uma
escola pública brasileira, de uma cidade do interior do Mato Grosso do
Sul - Brasil. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que se procurou
analisar os planejamentos e as interações entre a formadora e as
professoras ocorridas no primeiro ano da pesquisa-formação. Os
resultados demonstraram que as professoras utilizaram o laptop em um
contexto investigativo de aprendizagem, evidenciando uma prática
pedagógica diferenciada da tradicionalmente exercida. Foi constatado,
todavia,,que é necessário dar continuidade à discussão teórica e
prática sobre a metodologia investigativa e sobre o uso do laptop, a fim
de estimular a tomada de consciência sobre as mudanças necessárias
na prática pedagógica para uso do laptop no ensino de ciências, de
forma integrada ao currículo e voltado para a investigação. Evidenciouse, também, a importância de considerar o nível de apropriação
tecnológica e metodológica das professoras, as dificuldades do
contexto escolar e a observância das possibilidades de uso do laptop
de acordo com os objetivos de cada etapa da sequência investigativa
para a problematização, proposição de hipóteses e sistematização dos
conhecimentos construídos a partir de conceitos científicos. Para que
ocorram mudanças efetivas na prática pedagógica das aulas de
ciências há necessidade de que a formação de professores seja
realizada num contexto dialógico, reflexivo e contextualizado.

Palavras-chave:

Ensino investigativo, formação reflexiva, laptop educacional.

Abstract:

The objective of this paper is to promote reflection on the pedagogical
use of educational laptops in the development of investigative research
on science education in the levels of kindergarten and early elementary
school. It is part of a research-training that continued the training
activities carried out under the Program “One Computer per Student”.
Four investigative sequences developed by teachers of a Brazilian state
school in a city in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil, were
analyzed. This is a qualitative research, in which we sought to analyze
the planning and the interactions between training leader and the
teachers participant of the first year of the research-training. The results
showed that teachers used the laptop in an investigative learning
context, demonstrating a differentiated pedagogical practice than the
one traditionally carried out. Still, one observed the need for continuity
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of theoretical and practice discussion on the research methodology and
the use of the laptop to raise awareness of the necessary changes in
pedagogical practice for laptop use when teaching sciences, integrated
with the curriculum and focusing on research. It was evident, too, the
importance of considering the level of technology and methodology
skills of the teachers, the difficulties of the school context and
compliance with the laptop usage possibilities in accordance with the
objectives of each stage of the investigative sequence in reference to
questioning, proposition of hypotheses and the systematization of
knowledge built from scientific concepts. For effective change to occur
in the educational practice of science classes, there is no need for
teacher training to be carried out in a dialogical, reflexive and
contextualized context.
Keywords:

Investigative teaching, reflective training, educational laptop.

1. INTRODUÇÃO

Na direção da inserção das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação
(TDIC) nas escolas públicas brasileiras, um dos desafios atuais do Grupo
Interdisciplinar de Pesquisa em Ensino de Ciências (GINPEC) é dar continuidade à
promoção do uso pedagógico do laptop educacional, estabelecido no Programa um
Computador por Aluno (PROUCA), após a sua implantação nas escolas públicas
contempladas para participar desse programa (Gobara e Camilotti, 2013). Para esses
autores, tal promoção está condicionada à continuidade da formação de professores
desenvolvida na fase II, piloto, concluída em 2012, momento em que os participantes
demonstraram que essa formação, desenvolvida com base em uma formação
desenhada por um grupo de especialistas, não foi suficiente para provocar mudanças
na prática pedagógica dos professores quanto ao uso do laptop educacional com os
alunos.
Com base nesses resultados, propusemos uma pesquisa-formação que teve
como objetivo analisar o uso do laptop educacional na prática pedagógica dos
professores, com foco no ensino de ciências, bem como promover reflexões sobre
esse uso ao longo da formação. Tal pesquisa foi realizada em uma das escolas
públicas participante do PROUCA, fase II, no estado de Mato Grosso do Sul (MS),
Brasil.
O presente artigo é um recorte dessa pesquisa-formação e teve como objetivo
analisar aspectos metodológicos e práticos do uso do laptop educacional – tendo
como base a integração das TDIC, o ensino investigativo e a formação reflexiva de
professores –, e contribuir para a reflexão sobre o uso desse suporte educacional no
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desenvolvimento de Sequências de Ensino Investigativas (SEI) no ensino de ciências,
na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.
A integração das TDIC e o currículo estabelecem uma relação de determinação
recíproca, em que as tecnologias e mídias digitais suportam e estruturam o modo de
produção do currículo que, por sua vez, é produtor de transformações e
reconfigurações das TDIC (ALMEIDA, 2010; Almeida e Valente, 2012). Tal concepção
nos direciona ao conceito de web currículo: trata-se de um currículo que integra as
TDIC em processos educacionais que envolvem busca, organização, interpretação e
articulação de informações, produção de conhecimentos e compartilhamento de
experiências, numa perspectiva crítica reflexiva (Almeida e Valente, 2012).
Portanto, na sociedade atual há a necessidade de um ensino de ciências que
esteja além da transmissão dos conceitos científicos e propicie aos alunos não
somente noções e conceitos, mas também, os coloque diante de problemas autênticos
(Sasseron e Carvalho, 2008), o que envolve o ensino investigativo.

1.1 Ensino investigativo de ciências na educação infantil e anos
iniciais
Nas escolas públicas brasileiras, a educação infantil compreende a creche e a
pré-escola (crianças de 4 a 5 anos). O ensino fundamental tem duração de nove anos,
estando os alunos na idade dos 6 aos 10 anos: do 1° ao 5° – anos iniciais –, e dos 6°
ao 9° – anos finais (Brasil, 2013).
No ensino investigativo os alunos devem ser estimulados a levantar hipóteses
para o desenvolvimento do problema a partir de um conjunto de estratégias de análise
e interpretação de dados que levam a aceitar ou refutar as hipóteses iniciais (Gil-Perez
e Castro, 1996). Uma atividade investigativa não é necessariamente uma atividade de
laboratório, uma vez que o caráter investigativo refere-se à organização da atividade
em torno de situações problematizadoras, questionadoras e de diálogo (Azevedo,
2004).
A proposição de sequências didáticas atende a essas características do ensino
investigativo e pode iniciar a criança no processo de alfabetização científica, de
acordo com as etapas: i) Apresentação do problema e materiais: o material escolhido
deve permitir a resolução do problema, a diversidade de ações e estar contido na
cultura social dos alunos; ii) Ação sobre os materiais e resolução do problema: quando
por meio da ação manipulada ocorre o levantamento e teste de hipóteses realizados
por pequenos grupos de alunos; iii) Sistematização dos conhecimentos: com
socialização entre alunos e professor, que permite a cada um relembrar o que fez
(como e porque) e colaborar na construção do conhecimento, passando da ação
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manipulativa para a intelectual; e iv) Registro: momento do aluno escrever e desenhar
individualmente sobre seu processo de aprendizagem, realçando a construção pessoal
do conhecimento (Carvalho, 2013; Schiel et al., 2010; Schiel e Orlandi e Orlandi,
2009). Na etapa de sistematização também ocorre a leitura de textos e atividades de
contextualização do conhecimento construído.
Segundo Carvalho (2013), no planejamento e desenvolvimento de uma SEI, o
professor assume papel de mediador e orientador do processo simplificado do trabalho
científico,

planejando

e

gerenciando

as

interações

didáticas

por

meio

de

questionamentos que confrontem o conhecimento empírico. Essa ação requer a
superação da prática pedagógica baseada na transmissão do conhecimento – apoiada
por processos de formação continuada contextualizada e reflexiva –, capaz de atender
às necessidades dos professores para a prática investigativa e problematizadora.

1.2 Formação reflexiva de professores de ciências
Nas escolas brasileiras o professor de ciências da educação infantil e anos iniciais
é um profissional formado em Pedagogia, que conclui sua formação inicial,
geralmente, sem estar preparado para ensinar ciências (Soares et al., 2013). Assim, a
formação do professor de ciências dos anos iniciais para o ensino investigativo, num
contexto de integração TDIC e currículo, deve basear-se na articulação dos
conhecimentos teóricos com a prática, que leve à reflexão, e que possibilite a
investigação e a contextualização dos conhecimentos com vistas à promoção de uma
transformação na ação pedagógica.
Para a qualidade da formação continuada de professores, segundo Nóvoa (1991),
os aspectos pessoal, profissional e organizacional da escola são considerados
fundamentais. Na prática, a formação passa a ser uma releitura do contexto escolar
com especial atenção às práticas desenvolvidas pelos professores em todas as suas
dimensões.
2. FORMAÇÃO CONTINUADA PARA USO DO LAPTOP EDUCACIONAL
NO ENSINO INVESTIGATIVO DE CIÊNCIAS: CAMINHOS TRILHADOS

A formação de professores para uso do laptop educacional no ensino de ciências,
nos anos iniciais do ensino fundamental, proposta no âmbito da pesquisa-formação, foi
desenvolvida durante dois anos, com carga horária de 120 horas por ano. Ela foi
realizada à distância, na modalidade semipresencial, com o apoio da plataforma
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Moodle da UFMS – espaço virtual de registro, orientação, acompanhamento e
interação –, e com encontros presenciais ocorridos na escola.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa (Ludke e André, 1986), em que foi realizada
uma análise exploratória, para identificar e descrever o uso dos recursos do laptop
educacional nas SEI, durante a formação continuada. O desenvolvimento das SEI,
aliada ao uso do laptop, foi proposto com a intenção de provocar reflexões sobre a
prática pedagógica dos professores para o ensino de ciências na atual sociedade do
conhecimento, considerando as ideias de Almeida e Valente (2012) sobre a integração
das TDIC ao currículo, e os objetivos das etapas da SEI (Carvalho, 2013; Schiel e
Orlandi, 2010).
Inicialmente, participaram da formação 18 professoras, sendo que no segundo
ano, até o final da formação, permaneceram 8 participantes. Selecionamos quatro SEI
como objeto de análise, desenvolvidas no decorrer do primeiro ano da formação. A
análise baseou-se no planejamento inicial e nas interações da formadora-professora
para postagem do planejamento final. Em função da metodologia adotada houve uma
negociação com os participantes, que decidiram que as SEI seriam desenvolvidas em
duplas, formadas pela professora regente da turma e sua monitora. Dessa forma, os
sujeitos da pesquisa, nesse recorte, foram quatro professoras e quatro monitoras da
educação infantil e anos iniciais.
No primeiro ano, foi desenvolvida a etapa diagnóstica, a fim de conhecer o perfil
das participantes, bem como três módulos da formação. No segundo ano, foram
realizados mais três módulos. A formação foi desenvolvida no contexto escolar e
planejada a partir das necessidades das participantes, observadas no diagnóstico,
durante os encontros do grupo e nos momentos de interação online. Os temas
explorados ao longo da formação e o nível de detalhamento de cada um foram
definidos de acordo com as necessidades do grupo.
Os principais temas trabalhados nos seis módulos foram: apropriação tecnológica
do laptop; potencialidades do laptop para uso pedagógico; ensino de ciências na
educação infantil e anos iniciais; alfabetização científica; ensino de ciências
investigativo; planejamento do ensino investigativo; concepções espontâneas e
científicas no ensino de ciências; sequências investigativas; saberes docentes; ciência
e leitura na perspectiva da SEI.
Nos encontros presenciais, foram realizadas ações como: discussões coletivas
sobre teorias, metodologias e recursos para uso do laptop educacional no ensino de
ciências; apresentações e discussões sobre os planejamentos das SEI, as
observações de aulas e as produções dos alunos; oficinas sobre os aplicativos do
laptop e sobre conteúdos de ciências; avaliações e autoavaliações.
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As produções desenvolvidas pelas professoras participantes da formação estão
registradas no ambiente virtual de ensino e aprendizagem do curso.
3. RESULTADOS: USO DO LAPTOP EDUCACIONAL EM SEQUÊNCIAS
DE ENSINO INVESTIGATIVAS

As quatro SEI analisadas foram realizadas em 2014, primeiro ano da formação
continuada. Cada SEI foi planejada e desenvolvida por uma dupla de professoras que
atuavam na mesma turma, sendo uma professora pedagoga e uma monitora já
formada ou que estava cursando Pedagogia. As professoras já utilizavam o laptop
educacional nas aulas desde 2012, porém foi a primeira vez que utilizaram nas aulas
de ciências com a metodologia de ensino investigativo.
Nos primeiros módulos foram realizados estudos presenciais e a distância sobre a
metodologia do ensino investigativo, a partir de textos de Carvalho (2013) e
explorados os vídeos com exemplos de SEI, disponibilizados no site do LAPEF,
Laboratório

de

Pesquisa

em

Ensino

de

Física

(http://paje.fe.usp.br/estrutura/index_lapef.htm - Acesso em 08 fev. 2016), da
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). Nesse contexto
também, foi discutido o uso pedagógico do laptop educacional e realizadas oficinas
para uso dos seus recursos. Após essa etapa, as professoras planejaram e aplicaram
a SEI com seus alunos.
O sistema operacional utilizado no laptop foi o UbuntUCA. Esse sistema traz o pacote
LibreOffice instalado, com editor de texto (Writer), de apresentação (Impress) e
planilhas eletrônicas (Calc). Além desses editores foram trabalhados e sugeridos às
professoras o uso do gravador de som, Webcam (pelo programa Cheese), os
reprodutores multimídia (VLC e Totem), o programa de desenho Tux Paint e os
ambientes disponíveis na internet, acessíveis pelos navegadores do laptop (Firefox e
Chromium) como simuladores, ambiente de interação e construção colaborativa (blogs
e wikis). A descrição do sistema UbuntUca e seus programas estão disponíveis no
blog do Programa UCA de Santa Catarina (http://pro-uca-sc.blogspot.com.br/
2012/02/ubuntuca-3-lancado.html - Acesso em 17 jan. 2016). As professoras
poderiam usar outros recursos do laptop, além dos explorados na formação.
As SEI propostas e desenvolvidas pelas professoras foram aplicadas na pré
escola II da educação infantil e nos 2°, 3° e 4° anos do ensino fundamental, com
conteúdos relacionados à Taxonomia, Zoologia, Botânica, Ecologia, Nutrição Humana
e Saúde e foram adaptadas de acordo com sugestões propostas pelos autores Schiel
et al. (2010), Schiel (2005), Schiel e Orlandi (2009). É importante ressaltar que os
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objetivos de aprendizagem e as atividades investigativas propostas estavam de acordo
com a faixa etária das crianças. A assimilação de modelos científicos pode ou não
ocorrer durante o processo, mas não deve constituir-se em meta prioritária em função
do nível escolar (Schiel et al., 2010).
Identificamos as quatros sequências pela sigla SEI e um número. Na SEI1 as
professoras propuseram trabalhar a classificação dos animais, com crianças da préescola, que para esse nível deve restringir-se a um agrupamento simples por meio de
imagens, já que elas ainda não estabelecem relações e classificações. A SEI2,
desenvolvida para o 2° ano, tratou sobre as partes da planta e suas funções. Nesse
nível, os conteúdos devem ser apresentados em etapas para subsidiar os conceitos
mais complexos trabalhados nos anos seguintes. Na SEI3, os temas relacionados ao
desmatamento e reflorestamento foram trabalhados com os alunos do 3° ano por meio
de uma aula de campo, com observações e registros; e a SEI4, desenvolvida para o 4°
ano, com o tema alimentação saudável, foi explorada com o objetivo de preparar os
alunos para aprendizagem de conceitos relacionados à fisiologia humana e nutrição.
Nos planejamentos iniciais de todas as SEI, as professoras propuseram o uso do
laptop em atividades de registro de informações na resolução do problema, no registro
individual e como recurso para disponibilizar informações no momento da
sistematização dos conhecimentos, ou seja, exploram praticamente apenas o editor de
texto.
A análise das devolutivas da formadora, em que ela sugere o uso do laptop com o
caráter investigativo e construcionista para o ensino de ciências, evidencia as
dificuldades das professoras no planejamento das SEI. As interações foram realizadas
no sentido de orientá-las no planejamento com o laptop, de como este poderia ser
utilizado para que os objetivos didáticos de cada etapa da sequência fossem atingidos,
sem descaracterizar a proposta inicial das professoras – ação que ocorreria somente
se a própria proposta não atendesse à metodologia da SEI. Conforme exemplificado
pelo excerto:
“[...] é necessário propor uma atividade que leve as crianças a confrontarem as
hipóteses elaboradas até o momento. A sugestão é utilizar um vídeo que
evidencie as características de ovíparos e vivíparos.” (E1: devolutiva da SEI1)

As devolutivas priorizaram o uso do laptop em situações de investigação e
construção do conhecimento pelos alunos. As sugestões de atividades foram
propostas com o objetivo de estimular as professoras a refletirem sobre suas ações
em um contexto já conhecido, a fim de tomarem consciência da necessidade de
mudança da prática pedagógica, em geral baseada na transmissão de informação,
para práticas investigativas. Segundo Picetti (2008), essas mudanças no fazer
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pedagógico

acontecem

de

maneira

processual

e

lentamente

na

estrita

dependência da tomada de consciência.
Após a interação com a formadora, por meio das devolutivas à distância e
presenciais, as professoras postaram a versão final dos planejamentos. Não foi
exigido que as sugestões fossem aceites e sim que fossem realizadas aquelas
julgadas como pertinentes por elas. Propor a liberdade de escolha das ações
pedagógicas no processo de formação é importante para que o professor possa refletir
sobre a sua prática e tomar consciência das necessidades e possibilidades de
mudanças, dentro da fase de apropriação tecnológica em que se encontra (Almeida e
Valente, 2011).
As mudanças efetuadas pelas professoras no planejamento final da SEI1
trouxeram modificações importantes no sentido de possibilitar aos seus alunos
confrontar o conhecimento empírico com o científico.
Assim como a apropriação dos recursos do laptop, a apropriação da metodologia
a ser utilizada é importante para que o laptop seja usado de maneira a integrar a TDIC
e o currículo. O excerto 2 (E2) evidencia que na devolutiva ao planejamento inicial da
SEI2 houve a preocupação em apontar os aspectos metodológicos a serem ajustados,
além do uso dos recursos tecnológicos.
“[...] as atividades propostas devem permitir observações e proposição de
hipóteses para resolvê-los (os problemas).... É necessário propor a realização de
uma ação que leve à tomada de consciência (sistematização do conhecimento).
Propor momento de socialização em uma roda de conversa. Retomar as
perguntas para que os alunos digam o que observaram e por quê. Ou seja,
expliquem como chegaram às respostas das perguntas ...”. (E2: devolutiva da
formadora às professoras).

As sugestões e orientações da formadora não foram suficientes para que as
professoras observassem e refletissem sobre as necessidades de mudanças no
planejamento da SEI2, para que as atividades tivessem um caráter investigativo. Elas
não conseguiram planejar ações para apresentar os materiais, sistematizar o
conhecimento e fazer o registro individual, segundo as orientações da SEI. As ações
propostas orientavam apenas para resolução do problema a partir das perguntas
lançadas inicialmente.
A proposta de ensino investigativo foi comprometida, pois as atividades sugeridas
no planejamento final não foram suficientes para que as hipóteses dos alunos,
elaboradas a partir das suas ideias prévias, fossem confrontadas com os conceitos
científicos e seus conhecimentos sistematizados por meio da socialização e registro
individual.
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A incompreensão das ações e objetivos de cada etapa da sequência proposta foi
também, observada na SEI3. Inicialmente, as professoras propuseram uma atividade
coletiva como forma de registro, que foi substituída no planejamento final por uma
atividade de descrição das fotos tiradas em atividade de campo. A atividade poderia
ser utilizada como forma de registro individual desde que fosse direcionada para um
registro da aprendizagem individual, a partir da aprendizagem social construída na
resolução do problema e na sistematização do conhecimento (Carvalho, 2013).
Ainda na SEI3, as professoras planejaram, inicialmente, uma busca sobre as
consequências do desmatamento e indicaram, para a atividade, uma busca no
Google, para a etapa de socialização, com a finalidade de confrontar conhecimento
empírico e científico. Os sites a serem consultados devem ser previamente analisados
e, no contexto da SEI, devem garantir que os alunos obtenham informações científicas
corretas sobre o tema, já introduzindo a linguagem científica, para que possam
confrontar com suas concepções espontâneas. É necessário também, direcionar a
busca de informação, para que as crianças desenvolvam as habilidades de selecionar,
interpretar as informações e contextualizá-las no problema proposto (Silva e Susin,
2012; Gil-Perez e Castro, 1996).
No planejamento inicial da SEI4, verificou-se que as atividades propostas, na
etapa de sistematização do conhecimento, não foram suficientes para que os alunos
confrontassem

o

conhecimento

empírico

com

o

científico.

Também

não

problematizaram os conceitos relacionados aos tipos de alimentos e alimentação
saudável. Foi sugerida a utilização de simuladores no laptop, como recurso que auxilia
a problematização de conteúdos, permitindo sua contextualização a partir da
proposição de hipóteses que explicassem o fenômeno simulado (Melques et al., 2011).
No entanto, a sugestão não foi considerada pelas professoras e o planejamento final
não possibilitou que os alunos reavaliassem suas concepções espontâneas
relacionadas à alimentação saudável e tipos de alimentos.
Em todas as SEI analisadas foram propostas perguntas a serem investigadas, e
que foram classificadas como problemas não experimentais. Segundo Carvalho
(2013), qualquer que seja o tipo de problema/perguntas, deve estar contido na cultura
social dos alunos e ser seguido de uma etapa de sequências que os propicie a
levantar e testar hipóteses, passar da ação manipulativa à intelectual, estruturar seu
pensamento e apresentar argumentos. Embora não considerado nos planejamentos
finais, o uso do laptop, também, possibilita a apresentação do problema por meio de
imagens, vídeos, textos digitais, simulações e animações online e offline.
Dessa forma, no planejamento da SEI, o problema e o material didático usado na
investigação devem ser organizados simultaneamente, sendo fundamental que o
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professor conheça as potencialidades pedagógicas do laptop e domine suas
ferramentas, reconhecendo as possibilidades de propor situações de aprendizagem
voltadas para a interação, pesquisa, autoria e cooperação. No contexto da formação
realizada, as interações entre as professoras e formadora tornam-se fundamentais
para discutir e verificar as possibilidades de uso pedagógico do laptop a partir das
questões/problemas iniciais.
O uso do laptop nas SEI analisadas também, possibilitou o registro, a busca, a
organização e representação de dados, por meio da câmera do laptop, editores de
texto e planilha eletrônica. A organização e representação de dados são saberes
importantes para a aprendizagem de conceitos de Ciências e podem ser trabalhados
já nos anos iniciais. Os recursos da planilha eletrônica do laptop educacional oferecem
as ferramentas necessárias para trabalhar, junto aos alunos, com dados numa
perspectiva investigativa, por meio do tratamento das informações. Já o uso de textos
da internet, como proposta na SEI3, facilita a retomada e sistematização dos conceitos
científicos trabalhados, possibilitando também, a compreensão leitora, fundamental
para a aprendizagem de ciências (Sedano, 2013).
Nas interações com a formadora, as professoras das SEI1, SEI3 e SEI4
apontaram dificuldades em usar o laptop na perspectiva do ensino investigativo,
sobretudo na condução/mediação das atividades, sem dar “respostas prontas” aos
alunos. As professoras da SEI2 não relataram dificuldades, o que reforça a ideia de
que os estudos anteriores e as devolutivas da formadora não foram suficientes para
que tivessem tomado consciência dos problemas em relação ao uso do laptop na
perspectiva investigativa.
A apropriação da metodologia e a compreensão do papel do professor são
elementos importantes para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados no
trabalho com sequências investigativas, o que a análise das SEI demonstrou não ter
ocorrido satisfatoriamente nas SEI2 a SEI4. Segundo Carvalho (2013), os professores,
ao trabalhar com tais sequências, precisam criar um ambiente investigativo nas aulas
de ciências para ensinar os alunos no processo (simplificado) do trabalho científico
para que possam alfabetizar-se cientificamente.
As dificuldades apontadas reforçam a ideia de que as professoras ainda estão na
fase de apropriação e aplicação das TDIC, mesmo tendo o laptop na escola desde
2012. Essas dificuldades se refletiram no resultado final do planejamento das SEI. A
qualidade da conexão da internet, citada pelas professoras da SEI4 nas interações,
também é um fator importante que pode explicar porque não foram propostas
atividades com uso de ferramentas de autoria online no laptop. Segundo Oliveira et al.
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(2014), a baixa qualidade da conexão da internet é um dos principais obstáculos ao
uso do laptop voltado para os ambientes online de interação e cooperação.
As professoras se convenceram de que é necessário, além de saber usar o
laptop, conhecer as possibilidades de seu uso pedagógico, que deve estar aliado aos
objetivos didáticos de cada etapa da SEI e aos objetivos de aprendizagem definidos
no planejamento.
De maneira geral, a análise das SEI demonstrou que o planejamento inicial do uso
do laptop apresentou atividades focadas no registro das ações e apresentação de
conteúdos e informações. Após as sugestões da formadora, apareceram, nos
planejamentos finais, propostas voltadas à autoria do aluno. Para uma primeira
experiência, houve avanço na proposta final das SEI, embora no desenvolvimento das
sequências as potencialidades do laptop não tenham sido exploradas, na sua
totalidade, para a construção do conhecimento no contexto da investigação. Tais
propostas significaram para as professoras um momento de prática diferenciada da
tradicional e contribuíram para a reflexão sobre o uso do laptop no ensino investigativo
em contexto escolar.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do laptop, aliado à SEI, possibilitou a reflexão da prática pedagógica das
participantes, a partir da utilização de uma metodologia diferenciada, da vivência na
prática do ensino investigativo e da visualização de novas possibilidades do seu uso
nas aulas de ciências. Considerando as dificuldades na apropriação da metodologia e
das ferramentas do laptop e o contexto de formação reflexiva, observamos que as
professoras ao planejarem a SEI com o uso do laptop em contexto investigativo,
vivenciaram uma prática pedagógica diferenciada, mas ainda é necessário um estágio
de formação, para se alcançar a autonomia na proposição de atividades inovadoras e
para a sua integração com o conteúdo curricular.
Esses resultados nortearam o planejamento do 2° ano da formação, no âmbito da
pesquisa-formação, evidenciando a necessidade de retomar a discussão sobre o
ensino investigativo, as situações teóricas e práticas sobre a metodologia da SEI e
aspectos referentes ao uso pedagógico do laptop. A formação buscou considerar o
nível de apropriação tecnológica das professoras no seu percurso formativo, visto que
os dados analisados demonstram que elas ainda estavam na fase da apropriação e
aplicação dos recursos do laptop.
As análises evidenciaram que, para uso do laptop em sequências investigativas,
os professores devem apropriar-se dos seus recursos, bem como da metodologia
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investigativa, visto que sua integração ao conteúdo curricular requer que as
potencialidades do laptop sejam utilizadas em consonância com os objetivos de cada
etapa da SEI e os conteúdos de Ciências. Ainda é necessário que a formação leve à
tomada de consciência, por meio da reflexão e ação, das mudanças necessárias na
prática pedagógica vigente na escola, a fim de que haja mudanças metodológicas
efetivas e não apenas nos recursos utilizados.
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Resumo:

Em um universo de integração de convergências dos meios
de comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva,
novas
oportunidades
de
aprendizagem
têm
sido
experimentadas favorecendo o aprendizado individual e/ou
colaborativo. Neste sentido, os novos processos sociais de
conhecimento que se desenvolvem a partir da integração das
diversas mídias digitais de informação e comunicação são
reflexos de uma sociedade inserida em uma cultura digital.
Frente a este cenário, o presente artigo busca delinear
reflexões sobre a prática docente no contexto atual das
tecnologias digitais enfatizando a necessidade de um saber
pedagógico-tecnológico que vá além do uso das tecnologias
de informação e comunicação como mero artefato com fim
em si mesmo. Tendo como eixo norteador a concepção de
que o saber docente é um saber plural buscamos delinear
alguns caminhos que nos levem a buscar a integração de
uma ambiência pedagógica digital nos diferentes saberes da
docência. Partindo desse pressuposto buscamos mostrar
algumas experiências educacionais com mundos virtuais
imersivos como forma de apresentar possibilidades e
perspectivas do uso das mídias sócio digitais nos processos
de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave:
educação

Convergência

digital

e

tecnológica,

prática

docente,

imersiva.
Abstract:

Inside a universe of media integration and data convergence,
as well as participatory culture and collective intelligence,
new learning opportunities have enhanced the individual
and/or collaborative learning. In this direction, the new social
processes of knowledge that are developed from the
integration of several digital media information and
communication are reflections of a society inside into a
digital culture. Facing this scenario, this paper aims to outline
thoughts on teaching practice in the current context of digital
technologies, emphasizing the need for a pedagogical and
technological knowledge that goes beyond the use of
information and communication technology as a mere
artifact. Taking into account the idea that the teaching
knowledge is a plural knowledge, we seek out some ways
that lead us to pursue the integration of a digital and
pedagogical
ambiance
in
different knowledge
of
teaching. Based on this assumption we aim to show some
educational experiences using immersive virtual worlds as a
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way to introduce possibilities and perspectives of the socialdigital media usage on teaching-learning processes.
Keywords:

Digital and technological convergence, teaching practice,
imersive education.

1. INTRODUÇÃO
Nos encontramos frente a uma sociedade imersa em uma cultura da convergência
onde os processos de comunicação e interações ocorrem através de múltiplas
interfaces e onde boa parte dos objetivos primordiais desses sujeitos é a satisfação
das necessidades mais urgentes para que então criem novas necessidades. As
múltiplas formas de comunicação convivem naturalmente, porém quanto mais natural
e ativa for a interação maior será a aceitação e a satisfação por parte dos usuários.
A geração que Prensky (2001) chamou de “nativos digitais”, os que já nasceram
em uma cultura digital, evolui tecnologicamente na velocidade das atualizações dos
átomos e dos bits, neste sentido no atual contexto de cultura de convergência digital e
tecnológica (CCDT) (JENKINS, 2009) já é tempo do professor superar as barreiras
que o denomina “imigrante digital” em busca da apropriação de uma fluência
tecnológica - inerente a sociedade atual - que lhe permita reorganizar os espaços
educacionais em ambientes pedagógicos interativos e significativos à compreensão e
à construção do conhecimento, atento as características e a realidade dos estudantes
- na maiorias nativos digitais.
No cenário de CCDT as formas de comunicação e interação são plurais. E dentro
dessa pluralidade estão as possibilidades de aprendizagem oportunizada pelos
mundos virtuais imersivos (MVI). Estes definem direta ou indiretamente um ambiente
do mundo real, cujos elementos são combinados com elementos virtuais, para criar
uma realidade mista em tempo real (KIRNER, 2012). Os mundos virtuais imersivos
podem constituir situações significativas, e ao mesmo tempo lúdicas, para a
aprendizagem na CCDT, uma vez que reúnem em um único espaço diferentes
estímulos como: criatividade, interação social, colaboração e compartilhamento,
entretenimento, persistência, problematização, entre outros, possibilitando assim
atender parte das necessidades educacionais dos estudantes.
Para isto, através de uma revisão da literatura buscamos uma compreensão sobre a
CCDT e sobre a necessidade da construção dos saberes docentes voltados a
aprendizagem da docência digital. Para entender o que os MVI têm a oferecer na
educação destacamos algumas iniciativas educacionais realizadas nas duas últimas
décadas como o uso de mundos virtuais imersivos na educação; que assim como
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Blended learning, games-based learning, Massive Open Online Course (MOOC)
constituem oportunidades de aprender e conhecer na cultura atual.
2. A CULTURA DA CONVERGÊNCIA DIGITAL E TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO
Jenkins (2009) apoia-se em Castells (1999), Levy (1999) e Benckler (2007) para
compor o que ele considera como a tríade da cultura da convergência digital. Segundo
o autor, os meios de comunicação estão sendo transformados pela introdução de
novas tecnologias. Já a inteligência coletiva é uma inteligência compartilhada que
surge da colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades; é uma inteligência
distribuída por toda parte, na qual todo o saber está na humanidade, já que ninguém
sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa (LEVY, 1999). E a cultura participativa,
apoiada na ideia de Benkler (2007), representa a forma como a sociedade
contemporânea vem utilizando a internet e as redes de forma a se distanciar, cada vez
mais, da condição de receptora passiva.
Para Rocha (2015), considerando a cultura digital como emergente na sociedade
e principalmente nas relações dos jovens entre eles e com o mundo podemos inferir a
configuração de uma “ambiência pedagógica digital” - conceito este constituído na
observação do contexto biotecnológico, envolvendo as pessoas, o mundo digital, a
fluência tecnológica e a fluência pedagógica nos processos de aprendizagem
mediados por dispositivos digitais. Desta forma, a preocupação em integrar-se à
cultura digital deveria ser tácita, uma vez que os professores convivem cotidianamente
com as necessidades diferenciadas dos estudantes, nativos digitais, gerações que se
sucedem e evoluem rapidamente, conectados no mundo digital (MACIEL, 2015).
Neste horizonte, de acordo com Imbernón (2010) a formação docente precisa
assumir um papel que transcende uma mera atualização científica, pedagógica e
didática e se transforma na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e
formação para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a
mudança e a incerteza. Para Imbernón (2010) a combinação: professor do século XX
versus alunos do século XXI é uma combinação perigosa, sendo esta ambivalência
provocadora dos desencontros.
De acordo com Nóvoa (1992) a formação docente, como dimensão pessoal e de
desenvolvimento humano, pertence ao sujeito, exigindo capacidade e vontade. Exige
responsabilidade pelos processos auto formativos (GARCÍA, 1999) e a busca de
múltiplos saberes docentes não sendo estes um conjunto de conteúdos cognitivos
definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de uma
carreira profissional (TARDIF, 2011).
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Nesta direção, entende-se que a apropriação das TDIC como tecnologias
cognitivas depende do compromisso e da capacidade auto transformativa do professor
mediante o enfrentamento dos desafios cognitivos e atitudinais.
Nas duas últimas décadas autores como Tardif (2011) e Garcia (1999) passaram
a delinear discussões sobre os saberes docentes no século XXI. E neste conjunto de
saberes da docência BARBIERO (2015) parte da identificação de dois novos saberes
sendo estes: o saber relacionado com as possibilidades educativas da web e o saber
relacionado com a utilização/integração das TDIC no processo de ensinoaprendizagem, denominados em sua obra por saberes pedagógico-tecnológicos,
inicialmente voltados a delinear as diferenças entre o professor atuante no ensino
presencial do professor atuante no ensino a distância. Mas o que se espera hoje é um
professor conectado aos avanços tecnológicos que consiga alternar entre espaços
presenciais e virtuais potencializando a socialização, a construção do conhecimento e
o desenvolvimento de uma inteligência coletiva.
3.

NOVAS

POSSIBILIDADES

DE

APRENDIZAGEM

NA

CULTURA

DA

CONVERGÊNGIA
Embora os avanços educacionais no Brasil não tenham o mesmo ritmo dos
avanços socioculturais, novas possibilidades de aprendizagem apoiados em uma
CCDT tem merecido atenção como:
 Blended learning, no Brasil chamado de aprendizagem híbrida ou
ensino híbrido refere-se a uma mescla do ensino presencial com o
ensino virtual.
Assim, o ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um
aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com
algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo
e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física
supervisionada, fora de sua residência. (CHRISTENSEN, HORN &
STAKER, 2013, p.7).
 Games-based learning, no Brasil traduzido por Aprendizagem baseada
em jogos digitais referencia uma aprendizagem derivada do uso de
jogos de computador que possui valor educacional, ou seja, com um
componente pedagógico ou diferentes tipos de aplicações de software
que usam jogos computacionais para o ensino e educação. Prenski
(2012) propõe que os jogos digitais podem ser uma forma divertida e
eficaz para aprender os mais diversos conteúdos. Os jogos e as aulas
1572

roteirizadas com a linguagem de jogos cada vez estão mais presentes
no cotidiano escolar. Para gerações acostumadas a jogar, a linguagem
de desafios, recompensas, de competição e cooperação é atraente e
fácil de perceber. Os jogos colaborativos e individuais, de competição e
colaboração, de estratégia, com etapas e habilidades bem definidas se
tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas de conhecimento e
níveis de ensino (MORAN, 2013).
 Massive Open Online Course (MOOC), no Brasil traduzido como Cursos
Online Aberto e Massivo, os MOOCs se constituem em um tipo de curso
aberto ofertado por meio de ambientes virtuais de metodologias ativas.
O termo cunhado inicialmente por por Dave Cormier, embora não tenha
uma definição comum, reune duas características que o fundamentam,
segundo Smith (2012) e Yuan et al. (2013): acesso aberto e
escalabilidade.

O

acesso

aberto

permite

que

o

mesmo

seja

disponibilizado a qualquer público (podendo ser gratuito ou pago) e
quanto a escalabilidade o curso deve suportar um número indefinido de
participantes, sendo por isso denominado massivo.
 Mundos virtuais imersivos, são descritos por Bainbridge (2007) como
“ambiente eletrônico que mimetiza visualmente espaços físicos
complexos, no qual pessoas podem interagir entre si e com objetos, e
onde estas pessoas são representadas por personagens animados. ” O
mundo virtual apresenta características que propiciam a sensação de
presença tais como o ambiente em três dimensões (3D), a perspectiva
em primeira pessoa e a interatividade. A migração de um ambiente real
para uma emulação do mundo físico propicia aos ensinantes e
aprendentes um sentimento de imersão. Essa sensação, que é
propiciada por esses novos recursos de interação (imersão), é o que
caracteriza esse novo paradigma representado pela utilização de
mundos virtuais imersivos na educação (TAROUCO, 2008).
3.1. Os mundos virtuais Imersivos na educação
Os mundos virtuais imersivos criados com propósitos educacionais representam
uma tentativa de integrar o espaço educacional a cultura da convergência digital e
tecnológica.
Esses ambientes permitem, entre outras coisas, replicar salas de aula,
laboratórios e demais ambientes utilizados no processo de ensino e aprendizagem
(HAYCOCK e KEMP, 2008), adicionando uma nova dimensão para a aprendizagem.
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Essa transformação do real no virtual possibilita maior interatividade, colaboração e
aumenta a sensação de imersão do estudante.
As regras destes mundos virtuais como a gravidade, a comunicação e as ações,
podem derivar do mundo real ou de um mundo de fantasia. Eles funcionam como uma
rede social, devido ao fato de ser possível a comunicação com os outros usuários.
Para interagir entre si é necessário assumir a forma de um avatar, uma representação
gráfica em formato de humanoide ou outro ser disponível no ambiente) o qual é visível
e interage com os outros usuários. Na maioria dos mundos, eles são criados e
customizados pelo próprio usuário, dando a oportunidade de “viver” sentimentos e
sensações de tele presença, a qual favorece a criação de ambientes educacionais
mediados pelas Tecnologias da Informação e comunicação (TIC) (MATTAR;
VALENTE, 2007).
Diante disso, os ambientes imersivos são cada vez mais explorados no campo
das tecnologias para entretenimento e vêm também conquistando espaço no âmbito
educacional. Situações de ensino e aprendizagem, calcadas na experiência prática,
encontram nos metaversos (O termo metaverso tem sua origem no livro de ficção
científica Snow Crash de Neal Stephenson (1992). A obra apresenta um mundo
virtual em que seres humanos interagem uns com os outros através de avatares em
um espaço tridimensional (metauniverso)) espaços muito propícios para o seu
desenvolvimento devido ao bom nível de interatividade oferecido pelos mundos
virtuais. A utilização de metaversos permite extrapolar os limites espaço-tempo,
expandindo os processos normais de aprendizado, onde o estudante é encorajado a
participar de um processo criativo e divertido, explorando assuntos que nos métodos
tradicionais levaria mais tempo para serem vistos.
No entanto, para Axt (2001) esses mundos virtuais representam outras realidades,
cuja concretização traz questões de natureza epistemológica e ética, no âmbito de
teorias que tratam do conhecimento e da subjetividade, e cujas implicações poderão
afetar os encaminhamentos no campo educativo no seu sentido mais amplo.
Assim, é válido pensarmos de que forma podemos lidar com tais realidades, ou
mundos, a partir de uma perspectiva em que toda interação acontece virtualmente. Em
outras palavras, é preciso investigar o potencial dos ambientes imersivos na
educação, para suportar processos interpretativos, de produção de sentido e
significações, apoiados nos modos singulares de sentir-interagir-aprender-conhecerconceituar-comunicar.
A seguir, são destacados alguns exemplos de desenvolvimento de mundos
virtuais imersivos encontrados na literatura e as características desses metaversos.
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3.2. Experiências com mundos virtuais imersivos
A seguir são apresentadas algumas pesquisas voltadas para o uso de mundos
virtuais imersivos na educação.
No início do ano de 1990 foi criada uma Comunidade de Investigação, do inglês
Community Inquiry, por Garrison, Anderson e Archer. Essa comunidade tinha como
objetivo discutir o emergente avanço da educação a distância. Em seus estudos os
Mundos Virtuais foram considerados uma emergente e disruptiva tecnologia
educacional (GARRISON, ANDERSON; ARCHER, 2000). Neste sentido, os mundos
virtuais podem ser definidos como ambientes digitais, imersivos, tendo segundo
McKerlich e Anderson, 2007, ao menos, três características básicas: (1) Os mundos
virtuais não são um jogo onde não há objetivos impostos artificialmente e nem
atividades competitivas; (2) A navegação ocorre por meio de representações gráficas,
normalmente um avatar (uma representação de si mesmo, com o objetivo de se
personificar, para demonstrar uma autoimagem em ambientes virtuais), e (3) O
ambiente tridimensional é projetado tanto pelo participante quanto pelo designer do
ambiente.
De acordo com Book (2004) mais seis características adicionais são atribuídas
aos ambientes virtuais: (1) Espaço compartilhado: muitos usuários utilizam o ambiente
ao mesmo tempo; (2) Interface gráfica de usuário: o ambiente é modelado e retratado
em três dimensões; (3) Imediatismo: as interações acontecem em tempo real; (4)
Interatividade: entre usuários e ambiente e apenas entre usuários; (5) Persistência: o
mundo virtual mantém suas características independentemente dos usuários estarem
logados; (6) Socialização/Comunidade: o mundo virtual é mais efetivo quando existem
grupos e redes estabelecidas com suporte tecnológico que as torne compatíveis.
Alguns estudos como o encontrado em (DEDE, 2009) demonstram grandes
benefícios da “imersão simbólica” para o estudante por meio de associações
simbólicas, muitas vezes difíceis de explicar. O autor apresenta um exemplo, no qual
um estudante, ao enfrentar um “monstro” em um ambiente imersivo (jogo), consegue
lidar com seus medos, mediante da percepção de que aquilo não é real; de que ele se
encontra no quarto em uma situação de segurança e de controle.

Considera-se

também que um ambiente imersivo pode facilitar a aprendizagem, sustentando
múltiplas perspectivas e proporcionando o aprendizado por meio de experiências mais
autênticas (FREEDMAN, 2011).
Uma das grandes diferenças dos ambientes virtuais em três dimensões em
relação a qualquer outro ambiente virtual refere-se à utilização de avatares em
experiências compartilhadas com vários outros usuários desses ambientes, não
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podendo ser reproduzidas em nenhum outro local. A utilização desses arquétipos
possibilita a máxima aproximação de situações reais.
Em termos de aprendizagem Barilli e Cunha (2010) consideram os Mundos
Imersivos, aos quais eles chamam de Realidade Virtual (RV), um
“[...] recurso eficaz para facilitar a aprendizagem em função de novas
possibilidades que oferece para interfaceamento aprendiz-conteúdo com o uso
de dispositivos multi-sensoriais, navegação em espaços tridimensionais, imersão
no contexto da aplicação e interação em tempo real. Aqui, portanto, defende-se o
uso da RV como recurso potencializador da aprendizagem por sua capacidade
de, por meio do afloramento dos sentidos, prover a experienciação de
fenômenos de forma mais realística possível (BARRILI e CUNHA, 2010, p. 6).

Fora do Brasil, encontram-se algumas pesquisas realizadas com o Mundos
Imersivos no ensino. Dentre elas o da Universidade de Ohio que desenvolve jogos
multiplayer no ambiente para a engenharia de software. A Idaho State University com
o trabalho de simulação com jogos em um treinamento na área médica para
atendimentos de emergência. Também a Universidade Atrás dos Montes desenvolveu
pesquisas no

ensino

de

programação

em

comunidades

(ESTEVES,

2007)

(MORGADO, 2011), o uso de forma colaborativa de ambientes virtuais na educação
de empreendedorismo para crianças (PEREIRA, 2007), gestão de acompanhamento
das atividades acadêmicas (ANTUNES, 2007) entre outros trabalhos publicados
encontrados na web.
Na

Escola

Superior de

Educação

de Harvard o

projeto

denominado

EcoMUVE usa ambientes virtuais imersivos para auxiliar estudantes do ensino médio
no aprendizado dos ecossistemas e padrões causais (METCALF, 2011). Segundo os
autores o ECOMUVE (Figura 1) é um sistema onde estudantes exploram o
ecossistema de um lago e o seu entorno, veem organismos reais em seu habitat
natural, coletam água, informações do clima e dados da população. Os estudantes
podem visitar o lago por um número limitado de dias virtuais e, eventualmente,
descobrem que muitos peixes do lago estão morrendo. O estudante é desafiado a
descobrir o que está acontecendo, ele trabalha em equipe para analisar e coletar
dados, resolve o problema e aprende sobre o complexo ecossistema do lago.
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Figura 1 – Tela do ECOMUVE. (METCALF, 2011)

Em termos de Brasil, no Instituto Federal de Alagoas (IFAL) foi desenvolvido um
ambiente virtual de ensino-aprendizagem com o objetivo de analisar o potencial dos
mundos virtuais na educação a distância.

Após a escolha da plataforma foram

desenvolvidas as etapas de modelagem de ambientes de ensino-aprendizagem,
desenvolvimento de ferramentas de suporte às aulas presenciais, desenvolvimento de
objetos de suporte à educação à distância (FREIRE, 2010).
Segundo Freire (2010) com o ambiente pronto para implantação foi necessário a
realização de um curso piloto que oferecesse aos alunos e professores a oportunidade
de entrar em contato com o ambiente e explorar os recursos oferecidos. Assim, em
2010 foi realizado o primeiro curso do IFAL Campus 3D e envolveu um grupo de dez
alunos matriculados no primeiro período do curso de Sistemas de Informação do IFAL.
O curso abordou conceitos e características dos mundos virtuais, além da interação
com o ambiente através dos recursos de comunicação e modelagem de objetos
tridimensionais (Figura 2).

Figura 2 – Aluno visitando o Ambiente Virtual (FREIRE, 2010)

O elevado nível de exigências de hardware para executar o programa e a
necessidade de conexão com internet banda larga foram alguns aspectos que
dificultaram o acesso ao ambiente a partir de outros locais. Segundo os autores no
ambiente de aprendizagem criado, os educadores tiveram a oportunidade de ministrar
aulas, palestras e atividades pedagógicas num espaço virtual tridimensional que
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integrava recursos de áudio conferência e conversação textual, apresentação de slides
e utilização de objetos de simulação. Os alunos, além dos professores, tiveram a
oportunidade de entrar em contato com esse ambiente e experimentar uma nova
forma de construção de conhecimento, baseada em interatividade e imersão.
No que se refere ao ensino de matemática em mundos virtuais algumas pesquisas
podem ser encontradas (Figura 3) como o VRMath de Yeh e Nason (2004) que
apresenta uma proposta onde a Realidade Virtual facilitaria a aprendizagem de
matemática, o Cybermath de Taxén e Naeve (2001) discute questões quanto a
colaboração e o realismo das experiências em ambientes imersivos,

o Argument

reality 3D Geometry System (ISMAR) com Trien Do (2007) traz um estudo das
potencialidades da imersão para o ensino da matemática e propõe o Constructo 3D, o
Science and Math in um immersive learning environment (SMILE) de Adamo-Villani
(2007) apresenta um game para o ensino de matemática combinando estratégias do
mercado de jogos de computador com lições de Matemática, a fim de motivar o
usuário a estudar.

Figura 3 – Telas do VRMath, CyberMath e SMILE (TAXEN, 2001; YEH, 2004; ADAMO,
2007)

4. AMBIÊNCIA PEDAGÓGICA NO MUNDO DIGITAL IMERSIVO
A utilização de avatares nos MVI como mediadores da comunicação e interação
entre estudantes e professores acarretam desafios pedagógicos para a construção
compartilhada do conhecimento, uma vez que o ambiente imersivo utilizado no
contexto educacional deve transcender o seu caráter de rede social.
Aplicações de mundos virtuais imersivos são desenvolvidas em diversas áreas
educacionais, como na medicina (VERIDIANA, 2005), engenharia (TAROUCO, 2008),
química (OLIVEIRA, 2008), física (GREIS, 2008). Devido à complexidade envolvida,
essas aplicações são construídas geralmente por profissionais especializados em
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Computação em parceria com profissionais de informática na educação, designers,
educadores, profissionais de comunicação, entre outros. Além disso, geralmente
tratam-se de protótipos para a aprendizagem e exploração dos recursos virtuais, por
isso poucos são implantadas como ferramentas de ensino. Isso se deve em parte pela
falta de recursos, estrutura tecnológica e de pessoal nas instituições de ensino para
dar continuidade aos protótipos, tornando-os disponíveis para utilização em atividades
de ensino e aprendizagem. Outro fator que contribui para este cenário é o
desconhecimento por parte de muitos professores de métodos e estratégias de ensino
e aprendizagem em MVI.
Embora se reconheça as potencialidades dos mundos virtuais imersivos na
educação são raros os estudos que investigam como as metodologias educacionais
devem

ser

empregadas

nestes

ambientes.

Por

outro

lado,

equipes

de

desenvolvimento multidisciplinares são geralmente esporádicas tornando essa
tecnologia restrita a ambientes de pesquisa. Segundo Espindola (2013), enquanto não
forem disponibilizados aos professores métodos intuitivos para o desenvolvimento de
interfaces educacionais maior será o tempo para a apropriação destas tecnologias.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cenário contemporâneo de integração das TDIC na educação necessita que os
professores desenvolvam uma fluência pedagógica relacionada a melhor integração
da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, oportunizando formas mais
dinâmicas de interação.
Desta forma, há a necessidade de uma mudança de concepção do uso das
tecnologias de informação e comunicação de modo a compreender que a cultura da
convergência digital e tecnológica representa uma transformação cultural na qual os
envolvidos querem participar ativamente da produção e da seleção dos conteúdos, da
escolha, das decisões, por meio de interações mais dinâmicas, complexas e
universais.
Embora, ainda estejamos caminhando lentamente em termos de uma fluência
pedagógica docente que incorpore as tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC) em situações práticas de aprendizagem, é possível observar um
crescente interesse em compreender como integrá-las a sala de aula potencializando,
de fato, a construção do conhecimento apoiado em uma cultura participativa e na
inteligência coletiva, pilares da CCDT.
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Neste sentido, precisamos enxergar os espaços acadêmicos como espaços de
criação, problematização e compartilhamento de saberes, de aprendizado autônomo e
coletivo apoiado pela cultura da convergência digital e tecnológica.
Os mundos virtuais imersivos representam uma possibilidade de aplicação das
TDIC na educação. Porém, ao mesmo tempo que suscita novas oportunidades de
aprendizagem, nos faz pensar enquanto professor como agir/ensinar neste universo.
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Resumo:

Este artigo apresenta resultados iniciais da pesquisa
“Interação da equipe polidocente de formação na Educação a
Distância: a experiência da especialização em gestão escolar
na Universidade Federal de Ouro Preto”. Analisa-se como os
saberes docentes dos profissionais são incorporados e se
transformam em uma cultura de formação polidocente. Para
tanto, foram realizadas entrevistas com as supervisoras, as
professores e assistentes de turma que atuaram no Programa
entre os anos de 2013 e 2016. A análise concentra-se nas
entrevistas realizadas com os professores de turma.
Resultados preliminares apontam que o professor, na
docência virtual, atua por meio de uma interação
colaborativa, compartilhando um saber polidocente entre
todos os envolvidos no processo.

Palavras-chave:
polidocente.

Política

Abstract:

This paper presents the initial results of a research that
analyses how teachers use their knowledges and how they
are incorporated and become an institutional culture. The
Program studied was a national one designed to enhance
public school quality through the qualification of its
management teams. The training is conducted on line. To
achieve these goals, interviews were conducted with the
supervisors, teachers and classroom assistants who worked
in the program between the 2013 and 2016. The analysis
focuses on the interviews with the teachers. Preliminary
results indicate that the teacher in virtual teaching operates
through a collaborative interaction, sharing the knowledge
produced and the one that is brought along, which creates
one institutional culture.

Keywords:

Educational policy, distance education, teacher knowledge

educacional,

educação

a

distância,

saber

1. INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta resultados iniciais da pesquisa sobre a interação da equipe
polidocente da especialização em gestão escolar do Programa Nacional Escola de
Gestores da Educação Básica Pública na Universidade Federal de Ouro Preto
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(PENEG/UFOP) no período de 2013 a 2016. Busca-se, compreender como o desenho
do PNEG/UFOP incorpora os saberes docentes de sua equipe e possibilita uma
cultura de formação polidocente. Conforme Mill (2010), a polidocência é compreendida
como uma equipe que mobiliza saberes de um professor na EaD. Profissionais que
atuam na organização dos conhecimentos, na elaboração dos materiais didáticos e no
manuseio das tecnologias, promovendo a aprendizagem dos estudantes. Para o autor,
todo aquele que contribui para o aluno pode ser entendido como docente e o trabalho
coletivo realizado pela equipe polidocente deve ser entendido como uma combinação
de divisão e delegação de trabalho. Ao propor este conceito, Mill confere uma
identidade a esta equipe polidocente, focalizando o grupo de trabalhadores que
respondem pelo processo de ensino-aprendizagem na educação a distância (EaD).
Foram realizadas 21 entrevistas com a equipe que atuou no curso de
especialização em Gestão Escolar do PNEG/UFOP entre 2013 a 2016. Serão
apresentadas as análises das entrevistas das professoras de turma a partir de quatro
categorias: (i) Trabalho e saberes docentes; (ii) Dimensão pedagógica e estratégias de
interação; (iii) Educação presencial versus educação a distância; (iv) Concepções
sobre o desenho de formação e conformação institucional.
2. A EAD E AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
A EaD tem recebido uma atenção do governo brasileiro através da formulação de
políticas públicas que promovem a expansão e a democratização do acesso ao ensino
superior, especialmente, na formação continuada de professores em localidades
distantes dos centros urbanos (Belloni, 2005; 2012).
Nas instituições públicas de ensino superior, a modalidade de ensino a distância
está comprometida com “retorno social”, o que explica a articulação de uma rede de
universidades públicas ofertantes de cursos a distância nas diversas regiões do país.
Nesse contexto, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação
(SEB/MEC) investe recursos voltados para a formação continuada dos professores da
educação básica através da EaD. Emergem, nesse cenário, projetos e ações como o
PNEG.
Instituído em 2004, o PNEG forma gestores escolares para atuarem na educação
básica, sendo priorizada a formação da equipe gestora de escolas públicas com Índice
de Desenvolvimento da Educação (IDEB) abaixo da média nacional. Para tanto,
oferece o curso de especialização em Gestão Escolar na modalidade a distância.
A especialização em gestão escolar é ofertada pelas instituições públicas de
ensino superior que integram os estados brasileiros, sendo nosso foco, o curso da
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UFOP. É um curso realizado na modalidade a distância em um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), por meio da plataforma Moodle, com carga horária de 400
horas. Conforme Serafini et al. (2011), um AVA proporciona o desenvolvimento de
cursos acessíveis pela internet, permitindo aos professores o gerenciamento e
acompanhamento do conteúdo disponibilizado aos alunos e o Moodle é uma
plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre.
As disciplinas do curso são desenvolvidas junto aos coordenadores da sala
ambiente, professores e assistentes de turma, supervisores e suporte técnico. Sendo
que as disciplinas ofertadas no curso são: Introdução ao Moodle; Projeto Vivencial I, II
e III; Políticas e Gestão na Educação; Tópicos Especiais; Conselhos Escolares;
Planejamento e Práticas da Gestão Escolar e Oficinas Tecnológicas. Após realização
dessas disciplinas, os alunos são acompanhados pelos orientadores na Sala de
orientação do TCC para a escrita do artigo científico. Em cada turma, participam 400
(quatrocentos) diretores e vice-diretores pertencentes a dez cidades espalhadas pelas
diversas regiões do estado de Minas Gerais, onde o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) são baixos.
3. A EQUIPE POLIDOCENTE DO PROGRAMA ESCOLA DE GESTORES NA UFOP
Para Mill (2010), o trabalho docente na EaD não é realizado por uma única
pessoa, mas por profissionais desempenhando funções distintas, tornando o processo
fragmentado, constrangido pelo desenho institucional, que definirá as bases sob as
quais o processo se estruturará. Assim, na EaD, há uma polidocência. A partir dessa
definição, a equipe de profissionais que atuam no PNEG/UFOP está assim
desenhada:
 Coordenador de sala ambiente: seleciona os conteúdos, materiais e atividades da
disciplina, tendo autonomia para alterá-los. Uma vez selecionado o material e
preparada a disciplina, participará raramente da formação.
 Professor de turma (professor formador): realiza a gestão acadêmica e a
mediação dos conteúdos junto à sua turma/polo; orienta os alunos em todas as
disciplinas e no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); é responsável pelas
formações presenciais nos polos.
 Assistente de turma (tutor presencial): auxilia o professor de turma na gestão
acadêmica e na mediação dos conteúdos junto à sua turma/polo; orienta os alunos
em todas as disciplinas e atende presencialmente no polo; é responsável pelas
formações presenciais nos polos.
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 Supervisores: supervisor geral - responsável pela gestão dos processos
administrativos, acadêmicos e institucionais, articulando-se com os profissionais que
atuam no curso. Supervisor pedagógico - realiza a gestão do trabalho pedagógico;
responsável pela elaboração de orientações diversas para professores e assistentes
de turma e alunos.
 Equipe multidisciplinar: oferece suporte aos coordenadores de sala ambiente,
professores e assistentes de turma e supervisores. Trabalham com audiovisual,
vídeo e webconferência, suporte Moodle, web design e design instrucional.
 Equipe coordenadora (coordenador e vice-coordenador): responsáveis pela
gestão do curso, definição e organização da equipe técnico-pedagógica, pela
coordenação dos processos de avaliação e pela articulação da relação IES/MEC.
 Equipe de apoio técnico (na UFOP e no polo): profissionais de apoio técnicoadministrativo, como as secretarias acadêmica e administrativa da UFOP e
secretaria do polo de apoio presencial.

Estes profissionais formam uma equipe polidocente, onde a responsabilidade
pelas atividades é compartilhada e distribuída entre seus membros, que carregam
consigo saberes, experiências, valores e percepções distintas em relação ao trabalho
docente.
4. SABER POLIDOCENTE E A ATUAÇÃO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO
4.1 Trabalho e saberes docentes
Segundo Tardiff (2014), o saber docente constitui-se pelo “amálgama de saberes
oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e
experienciais”. O excerto de uma das entrevistas realizadas com as professoras de
turma corrobora esta afirmação sobre a dimensão dos saberes docentes:
Todo aquele conhecimento anterior que você já tem como professor com certeza
acrescenta. Os retornos que eu dou aos meus alunos têm muito do
conhecimento já adquirido, do presencial ou do outro curso [a distância] que eu
já fiz. Se eu fosse uma pessoa que não tem experiência nenhuma como docente
ou nenhuma bagagem de conhecimento anterior, teria mais dificuldade nessa
mediação com o aluno (ENTREVISTADO A).

A ação do professor realiza-se em uma rede de interações repleto de valores,
sentimentos e atitudes que são passíveis de interpretação e decisão (Tardif, 2014). No
caso das professoras de turma que fazem parte do PNEG/UFOP, os saberes são
mobilizados a partir das demandas de suas funções no curso. Esses saberes foram
percebidos ao relatarem sobre como orientam os alunos através do AVA e como
articulam os saberes que possuem para conseguir melhor se aproximar e interagir
com os alunos:
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Eu tento imaginar aquele aluno na minha frente, o que eu falaria, como eu
orientaria esse aluno que está virtual [a partir da] experiência na relação com o
aluno presencial e tentar levar isso para o aluno virtual, pensando na dificuldade,
tentando me colocar no lugar do aluno que não está me vendo
(ENTREVISTADO B).

Cabe às professoras a gestão acadêmica de seus polos, dando suporte aos
alunos, e auxiliando nas dúvidas em relação ao conteúdo. Tardif e Lessard (2007)
afirmam que esta é uma característica do saber docente por causa do trabalho
cotidiano dos professores, que definem rotinas e atalhos interpretativos. Uma das
entrevistas realizadas reforça esta dimensão:
Essa questão da interação com o aluno, da forma de reconhecer as dificuldades
que os alunos têm, porque na faculdade, por exemplo, a gente trabalha a noite,
os alunos trabalham o dia inteiro, [é preciso] ter esse reconhecimento que as
pessoas são completamente diferentes alguns vão dar mais conta que os outros,
uns vão demandar mais orientação do que outros (ENTREVISTADO C).

Para acompanhar os alunos, as professoras mobilizam o “estoque” de saberes
das suas trajetórias docentes. Pimenta (2005) considera que os professores
reelaboram os seus saberes em confronto com suas experiências vivenciadas em seu
trabalho, num processo coletivo de troca de experiências e práticas que os
professores vão constituindo seus saberes como praticum que reflete na e sobre a
prática. Essa reflexão na e sobre a prática foi percebida quando as entrevistadas
reconheceram que também foram formadas pelo PNEG.
Eu aprendi muito com eles porque eu acompanho mais ou menos o trabalho da
diretora da escola onde eu trabalho. Entender a dificuldade deles com o
cumprimento de prazo, perceber um pouco o que está acontecendo nessas
escolas, a partir do que pensam essas diretoras e o que que elas andam fazendo
dá para ter um panorama de como é essa questão nas escolas, de como que
esse grupo gerencia essas escolas (ENTREVISTADO C).

4.2. Dimensão pedagógica e estratégias de interação
As professoras de turma desempenham papel estratégico na polidocência, pois na
interação com outras professoras e no confronto dos saberes produzidos pela
experiência individual, fornecem respostas a seus problemas. Esta é outra dimensão
do saber polidocente no PNEG, destacado no trecho de uma entrevistada.
Eu percebo que esses momentos são produtivos, é o momento em que a gente
troca, que aparecem as vivências em outros espaços, do outro que vem somar
para fazer algumas modificações. Aquilo que eu falei da autonomia, a gente se
sente à vontade para chegar, para criticar se for preciso, para sugerir, e a gente
percebe que de fato essas intervenções são realizadas coletivamente
(ENTREVISTADO D).
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Outra forma de acompanhar a gestão da polidocência é a sala de interação
pedagógica dentro do AVA. Nela, todos os profissionais trocam informações sobre os
polos que acompanham. As professoras utilizam este espaço para partilhar seus
saberes, através dos “macetes”, dos modos de fazer e de organizar a rotina, além de
trocarem informações sobre os alunos, dividindo um saber sobre sua atuação.
Eu gosto da equipe, eu percebo que todos os momentos são de aprendizagem,
de troca. Eu acho que é mais efetivo na sala de interação pedagógica porque é
um espaço que a gente pode acessar o tempo inteiro (ENTREVISTADO D).

As professoras não rejeitam os outros saberes docentes, mas os incorporam à
sua prática, reelaborando-os e consolidando a cultura de formação que se tornará
própria de cada instituição. Segundo Tardif (2014), os saberes docentes são
produzidos nos diversos mundos socializados, nos quais constroem, em interação com
os outros, sua identidade pessoal e social. As entrevistas corroboram as formulações
de Mill (2010): na EaD, o professor não atua sozinho, uma vez que se encontra em
interação com outras pessoas. No curso, essas interações ocorrem num determinado
universo institucional, processado e interpretado pela equipe, que tentará adaptar-se e
integrar-se a ele.

4.3. Educação presencial versus educação a distância
As professoras construíram suas trajetórias profissionais na modalidade
presencial, por isso, a docência virtual exige que elas incorporem novos saberes
àqueles propriamente pedagógicos. Os fragmentos abaixo evidenciam como as
professoras têm se adaptado a esses desafios:
Quando comecei, não [dominava] todo o conteúdo, a gente tem que estudar
muito. Tinha que estudar muito para poder entender, para poder [pegar], para ter
condição de esclarecer dúvidas de aluno (ENTREVISTADO A).

Apesar da experiência na educação presencial ser importante, será necessário
que esta seja ressiginificada em uma nova prática pedagógica do trabalho em equipe.
Nas entrevistas, há relatos de como utilizam os saberes das experiências e
demonstram que possuíam pouco domínio da EaD, mas com o tempo adquiriram
autonomia para a realização das suas atividades, conforme demonstra o excerto a
seguir:
Eu pelo menos ficava muito insegura. Será que é isso mesmo, será que estou
fazendo o negócio certo? Ninguém vai lá supervisionar o meu trabalho para
saber como eu estou fazendo, então eu achei que era uma responsabilidade
muito grande (ENTREVISTADO C).
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A autonomia das professoras se reveste em aumento de sua carga de trabalho,
como mencionado nesta outra fala: “eu acho que a dedicação do professor é muita,
preciso me planejar, preciso estudar, é engraçado que a educação a distância o meu
tempo de dedicação é focado na plataforma” (ENTREVISTADO E). Questionada se
passa mais tempo no AVA do que o previsto, outra professora responde:
Muito mais. Nesse trabalho agora são vinte e três alunos que postaram. Cada
trabalho tem, no mínimo, quatro laudas. Então, eu não gasto menos de uma hora
para corrigir. Porque eu gosto de ler mais de uma vez e gosto de fazer correções
dentro do próprio texto e já faço o feedback. Então, só com esses vinte e três eu
gasto vinte e três horas. Quando eu tinha cinquenta alunos, cinquenta horas
(ENTREVISTADO C).

4.4. Concepções sobre o desenho de formação e conformação institucional
As professoras apropriam-se das atribuições definidas pela Coordenação Geral,
adaptando-as e traduzindo-as em função das necessidades situacionais e de suas
experiências. Acreditam que são reconhecidas como possuidoras de saberes e que
estes são incorporados ao desenho de formação do programa. Os saberes docentes
destas profissionais são a base para a formação do saber polidocente, conformado
pelo desenho e pelas especificidades institucionais.
Enquanto profissionais da educação eles [coordenação e supervisão] se colocam
como iguais. Então você não percebe ninguém dizendo “tem que ser assim”.
Algumas coisas são normas, tem que ser mesmo, mas aquilo que não é, o tempo
inteiro as pessoas dizem "pensamos nisso, o que vocês acham?” Antes da
disciplina ser colocada no ambiente, tem a possibilidade de dar opinião sobre ela,
a gente percebe essa coisa do igual no sentido de melhorar as possibilidades do
curso (ENTREVISTADO D).

Conforme Mill (2010), a EaD realiza um trabalho de docência de forma coletiva,
fragmentada e hierarquizada. Por ser uma docência compartilhada, cada membro
desenvolve certos saberes docentes, por isso, as tensões que emergem do desenho e
dos constrangimentos institucionais são inerentes ao processo, conforme pode ser
percebido a partir do seguinte depoimento:
É importante verificar o que é possível readequar. Mas aí tem o discurso “ah,
mas a plataforma não aceita isso” ou “isso é uma prerrogativa do MEC” ou então
“isso vai estar difícil”, “a gente vai ter que pensar”, “não tem como, o professor da
disciplina não aceita”, porque o professor da disciplina não aceita determinadas
coisas aí impõe outras (ENTREVISTADO B).

Para Mill (2010), os envolvidos devem reconhecer as regras impostas pela
instituição e as regras construídas para o trabalho colaborativo. Conforme Tardif e
Lessard (2007), há uma tensão entre os aspectos burocráticos e institucionais do
1588

ensino e a autonomia permitida aos professores na execução de sua função, pois os
professores devem seguir o programa, mas adaptando-os em função das exigências
cotidianas. Nas entrevistas, uma professora menciona as adaptações por ela
realizadas nos critérios de correção disponibilizados pelo curso, tendo em vista as
especificidades de sua turma.
De vez em quando eu dou uma acalmada na correção, “a gente não pode no
começo, ser rígido demais, corrigir demais”, então eu corrijo tudo, mas sempre
coloco um bilhetinho assim, “isso é para você prestar atenção nas próximas
atividades, eu não estou tirando pontos, não estou penalizando, estou mostrando
as coisas que você precisa observar” (ENTREVISTADO C).

As regras institucionais são reelaboradas e adaptadas para a realidade do
alunado atendido. Tardif e Lessard (2007) salientam que os objetivos educacionais
demandam uma adaptação em função das necessidades das situações e dos
contextos do trabalho do professor.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Tardif e Lessard (2007), o trabalho docente é regulado, flexível e controlado
e que requer autonomia e responsabilidade pessoal. Essa autonomia dos professores
dependerá da experiência acumulada e das situações em que são aplicados.
Na sala de aula virtual, o docente assume contornos peculiares, não consonantes
com as reflexões de Tardif (2014), quando afirma que o trabalho consiste na gestão da
turma e o do conteúdo. Na modalidade a distância, a noção de polidocência, o
desenho de formação adotado pela UFOP e as análises das entrevistas, indicam que
as formulações de Tardif são importantes, mas insuficientes para se compreender o
trabalho destas equipes de formação.
De acordo com Mill (2010), os saberes docentes compartilhados, constituem um
saber polidocente, fruto das articulações, adaptações, representações e tensões que
cada membro de uma equipe traz consigo. Trata-se de um conjunto de saberes que,
constrangidos pela dimensão institucional, conformarão o saber polidocente que
caracterizará os desenhos formativos adotados pelas instituições de ensino superior
que ofertam cursos a distância.
As entrevistas evidenciam que, na UFOP, a polidocência acontece através da
interação colaborativa, ainda que de forma fragmentada. Caberá à instituição, dar
unidade à formação, amalgamando o processo. Esta “orquestração” definirá as bases
nas quais o saber polidocente se processará, dentro dos limites que o desenho das
políticas nacionais de formação continuada de professores impõe.
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Resumo:

O presente trabalho aborda a utilização das
TIC,
considerando a seguinte questão: Quais a contribuições das
TIC no processo de ensino no 5º ano em uma escola da rede
pública de Janduís-RN? No intuito de refletir sobre este
tema, a pesquisa se propõe analisar a contribuição das TIC
no processo de ensino no 5º ano em uma escola pública da
Cidade de Janduís-RN, buscando identificar como acontece a
utilização das TIC no processo de ensino, enumerar as
dificuldades dos professores com relação ao uso das TIC no
processo de ensino, além de refletir sobre a contribuição das
TIC no contexto escolar. As TIC passaram por diversas
transformações ao longo de sua história, e sua utilização no
ambiente educacional contribui de maneira significativa no
processo de ensino e aprendizagem. A partir dessa
compreensão,
e
analisando
os
dados
pesquisados,
concluímos que a utilização das TIC no processo de ensino
tem favorecido as práticas educativas, além de proporcionar
uma nova forma de construção de conhecimento. Dessa
forma, constatamos que a instituição pesquisada dispõe de
recursos tecnológicos e oferece ao professor diversas
ferramentas que podem auxiliar à aprendizagem dos
educandos.

Palavras-chave:

Tecnologia, Práticas Educativas. Ensino.

Abstract:

This paper discusses the use of ICT, considering the
question: What are the contributions of ICT in the teaching
process in the 5th grade of elementary school in a public
school of Janduís-RN? In order to reflect on this theme, the
research aims to analyze the contribution of ICT in the
teaching process in the 5th grade of elementary school in a
public school of Janduís-RN, seeking to identify how is the
use of ICT in the teaching process, besides reflecting on the
contribution of ICT in the school context. ICT gone through
many transformations throughout its history, and their use in
the educational environment contributes significantly in the
process of teaching and learning. From this understanding,
and analyzing research data, we concluded that the use of
ICT in the teaching process has favored the educational
practices, and it provides a new way of building knowledge.
Thus, we find that the research institution has technological
resources and offers the teacher several tools that can help
to students' learning.

Keywords:

Technology, educational practices, teaching.
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1. INTRODUÇÃO
A tecnologia surge com o objetivo de facilitar a existência do ser humano, e é a
partir dela que a sociedade adquire novos meios de comunicação, de modo a vir a
construir sua própria autonomia. Esse avanço tem possibilitado uma maior interação
entre as culturas, como também tem contribuído para uma mudança social,
favorecendo a sua globalização.
A sociedade contemporânea vem mostrando inúmeras maneiras de regulamentar
o sistema de ensino, e com o surgimento das TICs as inovações tecnológicas se
tornaram cada vez mais presentes no cotidiano escolar, onde o professor se apropria
desses elementos como instrumento motivacional, que ajuda o desenvolvimento da
aula, tornando-a mais atrativa.
Vivenciando diariamente esse ambiente educacional, por trabalhar com educação
e tecnologia, como também por analisar o comportamento de alguns educadores na
sala de aula, surgiu a seguinte pergunta: Quais as contribuições das TICs no processo
de ensino no 5º Ano em uma Escola da rede Publica de Janduís-RN? Dessa forma,
visando construir nas discussões acerca desse conteúdo que o educador está
envolvido, apontamos as contribuições e desafios das TICs a serem atingidos na
construção do ensino aprendizagem.
Realizamos a pesquisa objetivando auxiliar na compreensão de conceitos,
dificuldades e subsídios que as TICs fornecem quando introduzidas no ambiente
educacional, utilizando de uma abordagem qualitativa e estudo de caso em uma
escola da rede pública de ensino que irá nos permitir apontar, explorar e sugerir
possíveis soluções para o problema em destaque.
A pesquisa é realizada em uma escola com um professor para entendermos a sua
compreensão do processo e o espaço em que ele se insere.
Nossa fundamentação teórica parte de autores como: Timboíba (2001), Sancho
(2001), Moran (2006), Kenski (2007), Souza e Souza (2010), entre outros.
2. AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM
A tecnologia surge para auxiliar a vida humana, e foi a partir do século XVIII com a
Revolução Industrial que a mesma evoluiu de maneira mais rápida, até chegar aos
dias atuais onde encontramos uma tecnologia bastante avançada. Dessa forma, as
comunidades se tornam cada vez mais tecnológicas a fim de acompanhar e usar essa
ferramenta em prol do conhecimento.
1592

Atualmente as tecnologias contribuem para um processo chamado mudança
social, que visa o surgimento de uma nova sociedade denominada “a sociedade da
informação”.
As TICs se tornam cada dia mais presentes no cotidiano escolar, e é possível que
elas possam acarretar ganhos significativos na capacidade cognitivas das pessoas.
Para o professor, elas se apresentam como instrumento motivador, pois permite a
utilização de diferentes mídias, tais como, texto, imagem e som, permitindo uma maior
aprendizagem, tendo em vista que com a utilização desses instrumentos,
proporcionará uma maior interação entre o sujeito e o conhecimento.
Uma de várias possiblidades das TICs na educação é que elas serão utilizadas
como técnicas que irão romper com o ensino centrado no professor e abrir caminhos
que vão além da sala de aula convencional levando os alunos a interagir quebrando o
modelo de passividade, retirando-o da condição de receptor, e colocando-o como
produtor de informações e conhecimentos, desenvolvendo habilidades críticas e
reflexivas sobre suas ideias, como também seu modo crítico e reflexivo.
A tecnologia é uma realidade que está presente nas escolas e influencia as
relações sociais e o meio escolar. Apresentam-se como fortes aliadas no processo de
construção de conhecimentos. Na escola, ela aparece na maioria das vezes através
dos recursos tecnológicos tais como: aparelho de DVD, computadores, notebooks,
data-show, aparelhos celulares, internet entre outros.
Os recursos tecnológicos são utilizados pelo professor como uma forma dinâmica
visando uma melhoria na qualidade de ensino, para isto, são adotados softwares
educativos, aplicativos, internet e demais mídias voltadas para educação. Dessa
forma, entendemos que os professores buscam por meio das TICs criar espaços mais
criativos e a tecnologia tem um grande poder pedagógico, haja vista que se apropria
de elementos que chamam a atenção dos sujeitos envolvidos.
Para Sancho (2001) no ensino devemos considerar diversos meios desde os mais
básicos até os mais modernos o que possibilitaria a utilização das diversas linguagens
desde a falada, a escrita, como também as imagens e sons, a matemática, gestual e
simbólica.
Percebemos então que, não há uma só maneira de ensinar, muito menos um
meio para a aprendizagem, o que existe é uma variedade de recursos tecnológicos
que vão do simples ao mais elaborado, as quais poderão auxiliar a compreensão dos
educandos nas mais variadas áreas.
A tecnologia educacional foi introduzida nas escolas a fim de contribuir para o
avanço de novos métodos de ensino, rompendo com a forma de ensinar do professor,
além de ser também uma forma de repensar as práticas educacionais. Desse modo, a
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escola deverá utilizar as TICs como meio de interação, criação, e troca de
experiências educativas significativas e fundamentais para a aprendizagem dos
alunos.
O uso de recursos didáticos tecnológicos na sala de aula tem por objetivo ajudar
na compreensão dos conteúdos trabalhados pelo educador.
A metodologia e os recursos didáticos utilizados pelo educador na sala aula, não
devem se restringir a elementos tradicionais como o quadro, giz e livro didático. O
professor deve procurar mecanismos que tenham por objetivo uma aprendizagem
satisfatória que permita a observação, análise e experimentação do que está sendo
ensinado, para que chame a atenção dos educandos, e isso é possível através da
utilização das novas tecnologias.
O uso das tecnologias de informação é algo recente nas práticas de ensino dos
professores, e de acordo com Mendonça (2010), poucos são os professores que usam
essas ferramentas tecnológicas como subsídio na construção do conhecimento,
devido à ausência de uma formação inicial e contínua para esta finalidade, e também
pelo fato de poucos possuírem acesso a computadores e por não conceberem tais
ferramentas como um recurso educacional. Dessa forma percebe-se que é necessário
refletir acerca da formação do professor perante o uso desses equipamentos.
Timboíba (2011, p.5) afirma que:
As TICs vêm se tornando uma ferramenta de grande importância no contexto
educacional; no entanto, é preciso que todos os envolvidos tenham
discernimento, para que as possibilidades propiciadas por este instrumento
sejam usadas adequadamente, transformando os educandos em agentes
capazes de atuarem de forma critica e participativa no cenário tecnológico
contemporâneo.

Dada a importância das TICs no contexto educacional, percebemos que é preciso
ter conhecimento sobre como essas ferramentas podem beneficiar a prática de ensino,
fazendo com que o professor consiga obter resultados satisfatórios ao manusear as
novas tecnologias. Para isso é necessário conhecimento sobre as possibilidades que
serão alcançadas com o uso deste instrumento, e ter consciência que os benefícios só
serão alcançados se elas forem utilizadas adequadamente.
As TICs têm ajudado muito na condução do processo de ensino-aprendizagem
dos professores, pois tem contribuído de forma significativa no que diz respeito ao
acesso à informação de uma forma mais prática e rápida. Para Souza e Souza (2010),
as TICs contribuem para o estudo e facilitam a aprendizagem, conduzindo o
conhecimento de uma forma mais ordenada. Essas tecnologias ajudarão o professor
na educação escolar dos alunos, facilitando a aquisição de novos conhecimentos.
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Consideramos as novas tecnologias como sendo algo inovador e que o educador
pode estar trabalhando em sala de aula que implica para o professor uma mais nova
opção ao seu alcance, como nos diz Moran (2006, p.27-28):
As tecnologias nos ajudam a realizar o que já fizemos ou desejamos. Se somos
pessoas abertas, elas nos ajudam a ampliar a nossa comunicação; se somos
fechados, ajudam a nos controlar mais. Se temos propostas inovadoras, facilitam
a mudança.

Nesse sentido, as TICs têm realmente muito a contribuir para com a construção
do conhecimento e aperfeiçoar o que já está posto, no entanto, se faz imprescindível
destacar que a aplicação dessas tecnologias tem objetivo exclusivo de solucionar
problemas, mas pode ajudar na busca destas soluções.
Os computadores nos estimulam a procurar ações inovadoras e a refletir o nosso
papel de educadores no atual contexto, ou seja, precisamos entender que o
computador deve ser usado como instrumento pedagógico, de modo que as escolas
devem se adaptar ao uso de laboratórios de informática. É importante destacar que, os
alunos que aprendem algo novo pelo computador, interessam-se mais pelos estudos,
do que em aulas denominadas tradicionais.
Segundo o pensamento de Mercado (2002, p.131), o uso das TICs no ensino:
Pode contribuir para auxiliar professores na sua tarefa de transmitir o
conhecimento e adquirir uma nova maneira de ensinar cada vez mais criativa,
dinâmica, auxiliando novas descobertas, investigações e levado sempre em
conta o diálogo. E, para o aluno, pode contribuir para motivar sua aprendizagem
e aprender, passando assim, a ser mais um instrumento de apoio no processo
ensino-aprendizagem [...].

Todavia, o educador não dever restringir o ensino apenas a estes recursos, pelo
contrário deve mostrar que o conhecimento pode ser adquirido das mais variadas
formas, buscando uma interação entre os educandos e uma melhor compreensão do
que está sendo apresentado aliando o conhecimento que o professor tem com o que o
aluno traz inserindo-o num contexto dinâmico, ativo e real.
Para Perrenoud (2000, p.128)
Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o
pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de memorizar e classificar, de
pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a
análise de textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos e
de estratégias de comunicação.

Esta junção propõe aumentar a eficácia do ensino, como também popularizar os
estudantes com os instrumentos da informática no seu cotidiano.
Mesmo as tecnologias estando presentes nas escolas e contribuindo para a
construção de conhecimentos, o professor ainda continua sendo um elemento
1595

primordial para o processo da aprendizagem em sala de aula, pois esse avanço
proporciona uma maneira mais eficiente de atuação do professor, consolidando o
ensino e favorecendo melhores resultados na aprendizagem.
3. CONTRIBUIÇÕES DAS TICs EM UMA ESCOLA LOCAL
Investigamos quais as contribuições das TICs no processo de ensino dos
professores de uma escola da rede estadual de Janduis-RN, em que realizamos um
estudo

de caso

que

segundo Yin

(2010,

p.39): “investiga um

fenômeno

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real”.
Como desejamos entender um fenômeno específico dado num contexto local
onde vivemos, o estudo de caso é pertinente.
Como instrumentos de coleta de dados utilizamos a observação, questionário,
análise documental e pesquisa bibliográfica.

3.1. Caracterização da Escola
Realizamos nossa pesquisa através da observação e aplicação de um
questionário a um professor que será identificado como Professor X para: investigar
quais as contribuições das TICs no processo de ensino; Identificar como acontece a
utilização das TICs no processo de ensino; e refletir sobre a contribuição e as
dificuldades da aplicação das TICs no processo de ensino dos alunos.
A escola está estruturada em 04 salas de aula, 01 sala de diretoria, 01 laboratório
de informática (com acesso á internet), 01 cozinha, 01 biblioteca, 03 banheiros, sendo
02 para os estudantes (masculino e feminino), e 01 para os funcionários da escola, 01
pátio (para recreação e realização de eventos culturais).
A escola disponibiliza de diversos equipamentos dentre eles: TV, DVD,
impressoras, aparelho de som, câmeras fotográficas, filmadoras, projetor multimídia
(Datashow) e etc.
Na escola atuam 06 professores em turmas de 1° ao 4° ano do ensino
fundamental no turno matutino, e mais duas turmas no turno vespertino, sendo elas 4°
e 5° ano.
O sujeito da pesquisa tem idade de 26 anos de idade, possui graduação em
Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, é aluno da
pós-graduação em Mídias na Educação pelo Núcleo de Educação a Distância
(NEaD/UERN) em Caraúbas – RN. Atuou na área da educação na rede municipal de
2009 a 2012. Atualmente ministra aulas para uma turma de 5° ano no turno vespertino
na rede estadual de ensino no município de Janduís – RN.
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3.2 A entrevista e sua análise
Inicialmente questionamos o professor sobre o que ele compreende sobre as
TICs, e ele afirmou: “São os recursos tecnológicos que temos hoje, a disposição, para
auxiliar-nos no trabalho em sala de aula, seja para reforçar um determinado conteúdo
ou até mesmo para próprio objeto de estudo. São ferramentas essenciais que o
professor deve se apropriar, com objetivo de tornar suas aulas mais dinâmicas e
atrativas. São elas: computadores, Datashow, televisão, vídeos, aparelhos de som,
maquina fotográfica e pendriver e etc.”
Percebemos que o professor compreende as TICs como sendo meios que estão à
nossa disposição com o objetivo de facilitar o trabalho docente, tendo em vista que
através da utilização destes recursos o educador possa fortalecer determinados
conteúdos, além de ser contribuir para o seu próprio aprendizado, pois essas
ferramentas servirão como fonte de conhecimento. Além disso, considera os recursos
como: Datashow, televisão, vídeos, aparelhos de som, máquina fotográfica e pendriver
entre outros, como meios que possibilitam uma aula mais atrativa, dinâmica e com
uma melhor interação entre os sujeitos envolvidos no processo educacional.
De acordo com o pensamento de Ramos (2012) as ferramentas tecnológicas
podem se tornar grandes aliadas para o educador, pois proporcionam o trabalho de
conteúdos através de músicas, vídeos, filmes, imagens a fim de torna-los mais vivos e
dinâmicos, ressaltando a importância de incluir meios tecnológicos existentes na
escola juntamente com acessórios que os alunos possuem como é o caso dos
aparelhos celulares que possam contribuir para o processo de ensino e aprendizagem
na construção de novos saberes.
Portanto, compreendemos que se forem utilizadas as ferramentas tecnológicas
conhecidas pelos alunos, a aprendizagem se tornará mais significativa já que dessa
forma, eles estarão participando e se envolvendo com o que já é conhecido.
Na segunda questão perguntamos qual a importância da utilização das TICs em
sala de aula, e ele respondeu que: “O mais comum, é a utilização das TICs como
complemento de um determinado conteúdo, seja na exibição de um filme,
documentário ou os famosos slides, nesses casos os alunos assumem uma postura
passiva. No entanto, as possibilidades do trabalho com as TICs são inúmeras, e
acredito que sua importância reside no fato da inserção do aluno nesse universo
midiático e tecnológico, promovendo a inclusão e desenvolvimento de inúmeras
habilidades, tais como a de autoria e o protagonismo, exigidas atualmente no mercado
de trabalho e, até mesmo para a própria continuidade da vida estudantil. O professor
ao utilizar essas ferramentas na sala de aula desperta o interesse a participação dos
alunos, por se tratar de equipamentos tecnológicos.”
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O professor percebe as TICs como sendo um complemento que ajuda a entender
melhor um determinado conteúdo a ser trabalhado, seja através exposição de vídeos,
documentários ou até mesmo de slide, sendo assim o educando se comporta de duas
maneiras: passiva onde se depara com um momento em que só recebe informação,
apresentadas por meio das tecnologias e de forma interativa, no qual o uso das
ferramentas desperta o interesse e participação dos alunos.
O professor X ressalta ainda que as alternativas para se trabalhar as TICs na sala
de aula são diversas, e sua relevância encontra-se na introdução do educando num
espaço mediático e tecnológico, que favoreça sua integração além de levar o aluno a
desenvolver várias habilidades, como por exemplo, a autoria e o protagonismo,
exigidos em nosso mercado de trabalho que servirão também para a continuidade de
sua vida estudantil; fala também sobre a importância de se utilizar essas TICs no
cotidiano escolar, por se tratar de equipamentos tecnológicos que estimulam o
interesse e participação dos jovens. Kenski (2007, p.45) aborda que as novas
tecnologias na sala de aula têm auxiliado o educador na construção do conhecimento,
como por exemplo: A imagem, o som e o movimento oferecem informações mais
realistas em relação ao que está sendo ensinado. Quando bem utilizadas, provocam a
alteração dos comportamentos de professores e alunos, levando-os ao melhor
conhecimento e maior aprofundamento do conteúdo estudado.
Nesse sentido nota-se que as TICs têm contribuído no processo educativo dos
alunos, em específico àqueles sujeitos que possuem algumas limitações, ou seja, têm
dificuldade em realizar determinadas tarefas, sejam elas de leitura ou escrita ou até
mesmo no uso de alguns objetos.
Silva (2013, p.11) ressalta que “as TICs e seus recursos têm favorecido aos
professores muitos recursos que propiciam esta relação professor-aluno, e que por
sua vez, aumenta o interesse dos alunos, motivando-os ao desenvolvimento de seus
estudos”. Então, são visíveis os benefícios do uso das tecnologias como um recurso a
mais na construção do conhecimento, facilitando a relação professor-aluno, tornando a
aula mais prazerosa e dinâmica, impulsionando o desenvolvimento do processo
ensino aprendizagem.
Procuramos saber quais os recursos didáticos utilizados pelo professor em sala
de aula, e ele destacou: “livros didáticos, livros paradidáticos, livros de literatura
infantil, vídeos, Datashow, aparelho de som, jogos, materiais concretos para aulas de
matemática e outros”.
Percebemos que o professor trabalha com diversos recursos didáticos a fim de
estimular a aprendizagem do educando, não se prendendo apenas aos conteúdos do
livro tradicional, tentando ensinar os conteúdos de forma dinâmica ao utilizar vídeos,
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datashow, aparelho de som, jogos e etc., dessa forma ele conduz suas aulas de uma
maneira mais interativa e prazerosa, saindo assim da monotonia das aulas
tradicionais.
Ramos (2012, p.09) ressalta a importância dessa inserção dos meios tecnológicos
na sala de aula: “Percebemos o quanto foi e é importante a inclusão dos recursos
tecnológicos na sala de aula como a TV, o DVD, o DATA-SHOW, dinamizando os
conteúdos aplicados pelos professores”.
Dessa forma, apontamos como sendo primordial o educador se apropriar das
tecnologias como um recurso a mais para as suas atividades, pois facilitam a
compreensão dos conteúdos escolares.
Perguntamos ainda: Você utiliza quais TICs em sala aula? Porque? O professor X
responde: “Utilizo algumas tecnologias, em minhas aulas, seja para reforçar um
determinado conteúdo, para a execução de alguma atividade com música,
dramatização. No contra turno, os alunos tem aula de informática onde aprendem a
utilizar o computador, utilizam jogos que os ajudam no processo de alfabetização e
letramento nas disciplinas de matemática e língua portuguesa.”
O professor utiliza diversas TICs na sala de aula, objetivando fortalecer o
entendimento do conteúdo trabalhado por ele, ressaltando as tarefas com músicas e
encenação, destacando ainda que no contra-turno os educandos participam de aulas
de informática, tendo assim um contato maior com o computador, além disso, utilizam
jogos educativos visando auxiliar o processo de alfabetização e letramento.
Concluimos que, o educador não se prende aos métodos tradicionais de ensino,
ao introduzir as TICs em seu ambiente escolar tornando as relações do processo
ensino-aprendizagem mais produtivas, podendo assim auxiliar a construção de um
conhecimento crítico, aumentando sua interação e pensamento reflexivo.
As tecnologias na sala de aula, diferentemente dos métodos tradicionais que
visam apenas à transmissão de conteúdos e “bater o livro didático”, proporcionam
ambientes de aprendizagem mais agradáveis, onde os educandos poderão realizar
diversas atividades. Dessa forma, surgirão possibilidades de conhecer novas
alternativas para resolver os problemas, discutir possíveis soluções com seus
companheiros, além de poder viver uma prática com novas experiências.
Inserir as TICs na sala aula oferece ao aluno uma nova forma de buscar o
conhecimento, ou seja, disponibiliza ao seu alcance ferramentas inovadoras tendo por
objetivo transformar o educando em sujeito ativo no processo de construção do seu
próprio conhecimento.
Ao perguntarmos: Você acha que as TICs existentes em sua escola são
suficientes para a aprendizagem dos conteúdos? Por quê? O professor nos
1599

respondeu: “Sim, temos computadores, aparelhos de som, TV, vídeo, Datashow, que
auxiliam tanto o professor no preparo das aulas, como os alunos no desenvolvimento
de suas habilidades. Cabem ao professor e equipe gestora a consciência da correta e
significativa utilização desses instrumentos.”
A escola pesquisada dispõe de ferramentas tecnológicas que ajudam ao educador
realizar suas tarefas, como aparelho de som, vídeos, Datashow que são utilizados
para auxiliar o desenvolvimento das competências dos educandos, cabendo ao
professor e gestão escolar, mediar o uso das TICs de maneira adequada para que
tenham resultados significativos na construção do processo socioeducativo alunos.
Conforme o pensamento de Silva (2013), a existência das tecnologias no
ambiente educacional necessita de uma nova postura dos professores, coordenadores
e gestão como um todo, a fim de incluir as mídias no âmbito educacional, onde esses
elementos auxiliam a prática do educador favorecendo ainda mais o trabalho com os
alunos.
Mediante o exposto, devemos compreender a importância da introdução das TICs
no ambiente escolar, não apenas por se tratar de ferramentas que ajudam o educador
na construção do conhecimento, mas que favorecem no aluno uma nova maneira de
ver, ler e construir sua própria autonomia.
Em seguida questionamos se o professor sente-se capacitado para utilizar essas
ferramentas na sala de aula, ele respondeu: “Parcialmente, as dificuldades são
mínimas”. Pela fala do educador podemos verificar que, ele tem segurança ao utilizar
essas ferramentas na sala de aula, por isso não sente dificuldades em usar esses
instrumentos no seu cotidiano. Para ele os obstáculos praticamente não existem, pois
consegue manusear os equipamentos com facilidade.
Dessa forma, a utilização contínua das TICs em atividades escolares, favoreceu o
aperfeiçoamento de sua prática tecnológica, tornando-o mais autônomo no que diz
respeito ao uso dessas ferramentas em sala de aula.
Conforme Reis et al (2012, p.6):
(...) o domínio da tecnologia pelo professor-educador, é fato importante para os
processos sociais, políticos, econômicos e culturais do mundo moderno, e
criando-se esse espírito inovador no docente refletirá nos futuros mestres e
discentes que juntos iram descobrir, compreender, interagir e contribuir de modo
primordial, para solucionar os problemas que cercam as diversas camadas da
sociedade.

O educador precisa compreender o universo tecnológico e saber usá-lo
corretamente na sala de aula, sabendo que introduzir as TICs no cotidiano escolar não
significa criar ambientes de aprendizagem, para que essas ferramentas tenham
sentido na vida do educando e possam contribuir para a aquisição do conhecimento, é
1600

necessário que o professor utilize essas tecnologias de maneira adequada e possa
oferecer ao educando uma nova forma de aprendizagem.
O último ponto abordado foi: quais dificuldades você encontra para utilização das
TICs como ferramenta do processo de ensino aprendizagem? O professor respondeu:
“A principal dificuldade mesmo é o acesso desses equipamentos, e o uso com
autonomia do professor destes recursos. A equipe gestora, numa forma de manter
preservados os equipamentos disponíveis não permite o nosso acesso direto, tendo
muitas vezes que “mediar” a utilização dos recursos. (Instalação de equipamento, por
exemplo).”
Na escola existem recursos suficientes para o emprego das tecnologias em sala
durante as aulas, mas o educador é de certa forma privado de usar continuamente
essas tecnologias, pois só utilizam se a gestão estiver presente o que não contribui
para a autonomia do professor.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização das TICs tem contribuído de maneira significativa para a construção
do ensino e aprendizagem, por se tratar de ferramentas que despertam e estimulam a
participação e interação dos alunos, além disso, auxiliam a prática docente. Mas
percebeu-se também que se utilizadas de maneira inadequada ou se o professor não
souber manuseá-las elas deixam de ser benefício, passando a ser problemas, já que
estarão sendo apenas uma representação do modelo tradicional.
Percebemos a partir da nossa pesquisa que a utilização das novas tecnologias
acontece de forma adequada, em que o professor aplica essas ferramentas no
cotidiano escolar com o objetivo de ajudar na assimilação dos conteúdos, além de
favorecer uma maior interação entre os educandos.
Entendemos que a escola e o professor pesquisado criam condições de
aprendizagem quando aplicam as TICs em sala de aula, pois compreendem os
benefícios de sua utilização, já que essas tecnologias auxiliam sua prática educativa,
seja como material de apoio, ou até mesmo como forma de introdução de conteúdo.
As TICs se constituem como ferramentas capazes de proporcionar a professores
e alunos a possibilidade de vivenciar experiências significativas no processo de ensino
e aprendizagem, além de favorecer a construção de sujeitos interativos, participativos
e informados. Sua utilização pode vir a estimular o desenvolvimento de alunos críticos
e contribuir para a construção de novos saberes.
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A educação, a partir dos meios tecnológicos, deve acontecer de forma que
permita ao aluno, uma maior facilidade na compreensão dos conhecimentos
apresentados em seu cotidiano escolar, ajudando-lhe na aquisição de novos saberes.
Para que essa educação aconteça é imprescindível que esteja à disposição de
professores e alunos, espaços tecnológicos com diversos recursos e um educador
capaz de lidar com essas ferramentas de maneira adequada, pois somente a garantia
de um espaço não é suficiente.
O trabalho do professor com as TICs só terá resultados se este for capacitado e
apto para utilizar essas ferramentas na sala de aula, somente introduzir a tecnologia
em sua prática não significa criar novas maneiras de construir o conhecimento, para
isso se faz necessário que haja uma formação continuada do educador nessa área,
para que possa compreender as possibilidades de utilização dessas ferramentas.
Portanto, o trabalho com as TICs na escola da rede pública no Município de
Janduís- RN contribui para o ensino dos alunos de maneira significativa, pois pudemos
perceber que diariamente essas ferramentas são utilizadas, e que na prática as
atividades são bem desenvolvidas e com recursos suficientes para um bom
desempenho de suas aulas, permitindo uma melhor qualidade no ensino.
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Resumo:

O objetivo deste artigo é promover uma reflexão sobre o uso
das tecnologias de comunicação digital na capacitação
continuada corporativa de professores do Ensino Superior.
De caráter exploratório-descritivo, o presente estudo
apresenta um relato de experiência acerca do Programa de
Capacitação Docente em uma Instituição de Ensino Superior
(IES) com sede em Joinville/SC/Brasil. A referida instituição
sempre ofertou capacitação ao seu quadro docente. A partir
de 2012, a instituição apropriou-se do uso de tecnologias
para capacitar os docentes com a criação do Programa de
Capacitação Docente Corporativa, que tem como finalidade
principal a melhoria contínua do trabalho dos docentes e a
excelência na formação continuada nos aspectos que
concernem às competências para o exercício da docência.
De acordo com os resultados analisados, verificou-se que a
adesão ao programa de capacitação docente ainda é
reduzida, no entanto o programa tem se estabelecido de
forma gradativa, uma vez que os docentes começam a
compreender a importância da formação na área pedagógica
para a melhoria contínua do seu trabalho.

Palavras-chave:

Formação docente, tecnologias de comunicação digital.

Abstract:

The aim of this paper is to promote a reflection on the use of
digital communication technologies in corporate continuous
training of teachers of Higher Education. Exploratory and
descriptive character, this study presents an experience
report about the Teacher Training Program in a Higher
Education Institution (HEI) in Joinville / SC / Brazil. The
institution always has offered training to its teaching staff.
From 2012, the institution - appropriated the use of
technology to empower teachers with the creation of the
Corporate Teacher Training Program, whose main purpose is
the continuous improvement of teachers' work and excellence
in continuing education on issues that concern the powers to
carry out teaching. According to the results analyzed, it was
found that adherence to the teacher training program is still
limited, however the program has been established gradually
since the teachers begin to understand the importance of
training in the pedagogical area for continuous improvement
of their work.

Keywords:

Teacher training, digital communication technologies.
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1. INTRODUÇÃO
A crescente utilização das tecnologias digitais e o avanço das pesquisas e
inovações acerca dessas tecnologias são fatos significativos que ampliam cada vez
mais a construção de ambientes alternativos de aprendizagem e as potencialidades
que essas podem trazer ao processo de capacitação docente corporativa. Trata-se de
uma reconfiguração necessária e urgente que se desenvolve no terreno da
cibercultura, num movimento célere, dinâmico, multiforme e fluido. A cada instante
mais pessoas passam a ter acesso à rede mundial de computadores, fazendo com
que novas informações sejam inseridas na rede e, consequentemente, sejam
socializadas entre um número crescente de usuários. Mudança é um tema que está
cada vez mais presente no discurso atual, seja pelo fato de provocar desequilíbrio e
inquietação nos profissionais em geral e nos professores em particular, ou pelo seu
sentido sedutor associado à ideia de inovação, criatividade, invenção, (re) criação,
desenvolvimento (Xavier, 1997).
No entanto, se a inovação não estiver acompanhada de uma nova reconfiguração
do trabalho docente, das práticas pedagógicas e do espaço escolar, esse discurso
será vazio e corre-se o risco de apenas modernizar práticas tradicionais que reduzem
o processo ensino-aprendizagem a um momento ensino-instrução.
As transformações e os discursos relacionados ao processo ensino-aprendizagem
e a educação se desdobram, tentando atender às novas demandas de ensinar e
aprender na contemporaneidade, incorporando-as às Tecnologias de Comunicação
Digital (TCD), o que exige ações sistemáticas de planejamento e pesquisa para a
implementação de novas estratégias didáticas e metodológicas.
Nesse sentido, a proposta deste artigo é promover uma reflexão sobre a
capacitação corporativa continuada de professores por meio do uso das tecnologias
de comunicação digital.
De acordo com Schlemmer (2010, p. 111), “vinculada ao compromisso de oferecer
uma educação de qualidade para as novas gerações (que possibilite ao sujeito ser e
estar no mundo de forma cidadã e responsável) está a necessidade de qualificar os
processos de formação docente”. Nesse sentido, verifica-se a importância de
incorporar as TCD ao processo formativo dos professores, visando desenvolver
competências além daquelas de conhecimento específico do professor.
A pesquisa apresenta caráter exploratório-descritivo, pois busca proporcionar
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito (Gil, 2002).
Após a reflexão sobre capacitação corporativa continuada é apresentado um relato de
experiência que descreve o Programa de Capacitação Docente no formato de
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capacitação on-line, o qual foi construído com o intuito de atender ao contexto da
instituição que passou a atuar em uma rede corporativa composta por 6 campi.
2. FORMAÇÃO DOCENTE
COMUNICAÇÃO DIGITAL

E

A

UTILIZAÇÃO

DE

TECNOLOGIAS

DE

O processo de formação continuada de professores não é novidade. Vários são
os autores que apresentam discussões sobre esta temática e ressaltam sua relevância
para os profissionais do ensino, entre eles Candau (1997), Nascimento (2000),
Pimenta (2002) e Schlemmer (2010). Novas formas de pensar, de agir e de se
relacionar são introduzidas a cada momento, exigindo que os professores estejam
sintonizados com esse contexto atual.
Considerando que as transformações nos modos de ensinar e aprender estão
ligadas à concepção de formação, há que se discutir como elas estão contempladas
no processo de formação inicial e continuada dos professores. Tal problema se agrava
porque além da ausência de uma formação inicial em consonância com as exigências
atuais, os professores sofrem com a escassez de formação continuada de qualidade,
seja por questões financeiras, por falta de apoio e incentivo, ou mesmo por falta de
vontade, visto que muitos se sentem frustrados com os problemas enfrentados na
carreira docente, tornando-se profissionais apáticos e sem expectativa de melhores
condições de trabalho.
Ainda de acordo com Schlemmer (2010):
Muitos professores, pertencem à geração analógica (“imigrantes digitais”), e
muitos, provavelmente, jamais vivenciaram um processo de formação e de
capacitação de forma digital virtual. Nunca estiveram na “posição” de aluno a
distância, de forma que pudessem “vivenciar” a situação, refletir sobre o
sentimento de aprender por meio dessa modalidade, ou seja, elaborando
hipóteses, testando-as, pensando sobre elas, [...]. (p. 110).

Diante desse quadro é fundamental o avanço de pesquisas e inovações acerca
das TCD e de como elas podem potencializar a construção de ambientes alternativos
de aprendizagem. Esses ambientes podem trazer qualidade ao processo educativo e
à formação docente.
De acordo com Abreu et al (2003, p. 55) “a Internet e as mídias digitais aqui
comparecem como alternativas de infraestrutura para as novas estratégias no
processo de educação”. Nesse sentido, o uso das TCD é capaz de contribuir para a
melhor comunicação, difusão de informação e produção do conhecimento.
Nesse contexto, conforme Schlemmer (2010),
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é fundamental ao docente vivenciar essa nova realidade, ser sujeito do processo
de aprendizagem com o uso de diferentes tecnologias e modalidades de oferta
educacional, a fim de que possa construir significado. Dessa forma, poderá
melhor compreender as mudanças imbricadas nos processos de ensino e de
aprendizagem, o que é significativamente distinto, se considerarmos o
paradigma da “educação presencial física, analógica” (p. 106).

As tecnologias digitais de informação ofertam uma educação atemporal de forma
múltipla, facilitando a interação entre os docentes. As sequências de aprendizagens
deixam de ser lineares e previsíveis. Segundo Kenski (2013, p. 117), como
trabalhadores que atuam tradicionalmente de forma isolada e solitária, os professores
podem beneficiar-se das múltiplas possibilidades dos ambientes virtuais para aprender
na teoria e na prática o que precisam para transformar suas formas de ensinar e
aprender.
3. METODOLOGIA
A pesquisa apresenta caráter exploratório-descritivo, pois busca proporcionar
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito (Gil, 2002). É
apresentado um relato de experiência que descreve a capacitação docente na IES
pesquisada no formato de capacitação on-line, o qual foi construído com o intuito de
atender ao contexto da instituição que passou a atuar em uma rede corporativa
composta por 6 campi.
De acordo com a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – ABT (2016) a
relevância de um relato de experiência está na pertinência e importância dos
problemas que serão apresentados, assim como o nível de generalização na aplicação
de procedimentos ou de resultados da intervenção em outras situações similares, ou
seja, serve como uma colaboração à práxis metodológica.
Nesse sentido, o presente relato tem o objetivo de colaborar com IES
interessadas em implementar programas de capacitação on-line, evidenciando as
implicações que envolvem a oferta de capacitação docente na modalidade on-line e
também os benefícios que esse tipo de capacitação pode oferecer aos professores,
gestores, à própria IES e consequentemente aos estudantes.

3.1 Relato da experiência: Capacitação docente na prática
A referida IES sempre ofertou capacitação ao seu quadro docente e atua há mais
de 50 anos na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina – Brasil, e atualmente
conta com 6 campi, o que introduziu uma reconfiguração do programa de capacitação
por meio de TCD. A partir de 2012 iniciaram-se, então, novos estudos acerca da
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capacitação dos docentes com a criação do Programa de Capacitação Docente
Corporativa (PROCAD). Com um formato on-line, este programa tem como finalidade
principal a melhoria contínua do trabalho dos docentes e a excelência na formação
continuada nos aspectos que concernem às competências para o exercício da
docência.
O PROCAD foi elaborado e implementado com base nos pressupostos teóricos
anteriormente apresentados e é dividido em três módulos distintos, descritos nas
seções seguintes, os quais são realizados por meio do ambiente virtual de
aprendizagem. As capacitações oferecem recursos interativos e informativos,
reservando potencial para a participação do docente no processo ensinoaprendizagem. Todas as capacitações são realizadas por meio de tecnologias de
comunicação digital e englobam os docentes da graduação dos 6 campi da IES
estudada.

3.1.1 Formando para Docência
Novos docentes ingressantes na instituição devem cursar a capacitação
“Formando para Docência” durante o primeiro mês de trabalho na instituição. Trata-se
de uma capacitação on-line, cuja tutoria acontece pelo ambiente virtual de
aprendizagem. O curso é ofertado em 20 horas, as quais estão distribuídas em 05
módulos: Recursos Humanos, Gestão da Qualidade, Sistema Acadêmico, PPI (Projeto
Político Institucional) e Planejando o Ensino.

3.1.2 Capacitação Didático-pedagógica
A instituição, buscando a melhoria contínua do trabalho docente, optou por
oferecer semestralmente capacitações para os docentes que não atingiram 85% na
avaliação institucional (AI), meta estabelecida pela instituição.
Baseado em uma análise de todas as perguntas respondidas pelos discentes na
AI, o professor é inscrito em uma das capacitações: didática, planejamento ou
avaliação no ensino superior. A capacitação está prevista em 36 horas, é on-line e
acompanhada por meio do ambiente virtual.

3.1.3 Capacitação Docente Corporativa
Semestralmente um módulo de capacitação é elaborado para os docentes. Tratase de uma capacitação prevista em 36 horas, on-line e acompanhada por meio do
ambiente virtual de aprendizagem. Os módulos já oferecidos foram: didática,
planejamento, avaliação no ensino superior, currículo, redes sociais na educação e
professor pesquisador.
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4. RESULTADOS
Em relação à capacitação “Formando para docência”, ofertada aos professores
ingressos na instituição, não é possível comparar, estatisticamente, a evolução ao
longo dos semestres, pois o número de professores contratados é diferente de um
semestre para o outro.
No entanto, conforme análise dos três últimos semestres, 57,7% dos professores
contratados realizaram o curso. Esse percentual não é o desejado, todos os docentes
deveriam realizar a capacitação, pois a mesma aborda temas inerentes à profissão
docente, além de importantes aspectos institucionais, como missão, visão, valores e
princípios. Nesse aspecto, a educação corporativa conforme destaca Pereira (2015)
pode servir de principal veículo de fortalecimento, consolidação, integração e
disseminação da cultura empresarial; de conscientização de gestores e equipes sobre
a importância de aceitar, vivenciar e praticar a cultura empresarial.
Na capacitação “Didático-pedagógica”, a análise também depende do número de
professores que não atingiram 85% na avaliação institucional. Na análise dos últimos
três semestres, 47,9% realizaram a capacitação, percentual bem abaixo dos 100%
desejados.
É necessário, no entanto, que os docentes considerem a avaliação um importante
meio diagnóstico de seu trabalho. Castanheira e Ceroni (2007) destacam que é
preciso sensibilizar todos os docentes envolvidos, deixando claro os objetivos da
avaliação, com foco na melhoria e não na punição.
Na capacitação docente corporativa os dados revelam que a participação ainda é
muito reduzida, porém crescente, conforme mostra o gráfico 1, considerando que nos
6 campi a instituição possui, aproximadamente, 400 professores, nos últimos três
semestres, teve-se 2%, 4,3% e 11,8% de participação, respectivamente.

Capacitação docente corporativa
Número de docentes
participantes

50
40
30
20
10
0
2014/1

2014/2

2015/1

Semestre
Gráfico 1. Participação docente na capacitação docente corporativa
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Em todos os módulos da capacitação docente corporativa os professores têm a
oportunidade de deixar sua opinião sobre o módulo oferecido, o quadro 1 apresenta
algumas das opiniões dos docentes.

“Os programas de capacitação promovidos pela instituição são importantes para uma
reeducação dos principais assuntos abordados na atualidade. Essa é uma reflexão
importante se pensarmos que cada vez mais os assuntos comuns entre professores e
alunos aproximam os conhecimentos e técnicas profissionais.”
“Acho importante qualquer capacitação, além de fazer uma reciclagem aprendemos
coisas novas sempre.”
“Gostei dos materiais disponibilizados. Considerando que somos todos professores,
acredito que o nível de discussão poderia ter sido mais profundo... talvez não o tenha
sido justamente porque somos "não-somente professores" e tanto as atividades
administrativas ou adjacentes à docência quanto outras atividades profissionais
acabam por concorrer com o tempo que deveríamos ter para a reflexão da nossa
prática.”
“Gostei muito do material e tenho certeza que este curso irá me ajudar muito na
realização da pesquisa de mestrado que estou realizando, obrigada.”
“Gostei muito desta capacitação. Dentre todas já realizadas, esta consegui entender
com muita facilidade o conteúdo e a avaliação. Talvez pela vivência do tema nos
trabalhos de conclusão do curso!”
“Parabéns pela iniciativa, esses treinamentos sempre agregam muito conhecimento,
procuro salvar o material e consultá-lo à medida que surgem dúvidas na minha vida
acadêmica.”
“O curso foi bom, mas para mim não foi novidade. Para mim que já tenho o mestrado,
este curso foi uma revisão, mas é uma oportunidade de estudar é sempre válida.”
Quadro 1. Opiniões dos docentes em alguns dos módulos oferecidos

É possível verificar na escrita dos professores que eles compreendem a
importância da capacitação docente. Em todos os módulos da capacitação docente
corporativa os participantes relatam a importância da reciclagem, gostam do material
disponibilizado e afirmam que poderão aplicar os conhecimentos em seu dia a dia.
Como todos os módulos são realizados na modalidade a distância, foi inserida no
último módulo uma enquete, que solicitava aos participantes que respondessem à
seguinte questão de múltipla escolha “O que tem sido mais difícil para você na
condução do curso na modalidade EaD? (Você pode assinalar mais de uma opção) ”.
Os resultados são apresentados no gráfico 2.
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Dificuldades na condução do curso na
modalidade EaD Organizar meu tempo para
me dedicar aos estudos.
9,09%

Assistir e concentrar-se nas
videoaulas.

34,09%

79,55%
11,36%

18,18%

Estudar o material didático
(ler o livro, acessar os
materiais complementares).
Interagir com os colegas no
ambiente virtual (Fórum,
Mensagens).
Comunicar-me com a
professora-tutora.
Responder aos exercícios
on-line da disciplina.

Gráfico 2. Resultado da enquete respondida pelos docentes

Participaram dessa enquete 44 professores. Sabe-se que a educação a distância
possui algumas características importantes, como por exemplo, a flexibilidade nos
horários de estudo, no entanto quem estuda nessa modalidade deve considerar a
importância do autoestudo, desenvolvendo responsabilidade e dedicação.
No gráfico 2 é possível verificar que muitos docentes classificaram como mais
difícil a organização do tempo para estudo. Destaca-se que na capacitação docente
corporativa, apesar do baixo número de professores que realizaram a capacitação, o
número de inscritos é sempre maior, muitos deles desistem da capacitação por falta
de tempo em completar suas atividades.
Outro ponto importante e que deve ser considerado é que os participantes da
enquete responderam como segundo item mais difícil, interagir com os colegas no
ambiente virtual. Todos os módulos da capacitação docente corporativa são
estruturados em diversas atividades, entre elas, aquelas que privilegiam o diálogo.
Reis e Martins (2008) destacam que são necessárias alterações que superem os
procedimentos didáticos tradicionalistas. Numa proposta de educação on-line são
fundamentais os conceitos de polifonia e dialogicidade que disponibilizem ao
participante do programa a interação, facilitando as trocas e a aprendizagem
colaborativa.
Sobre estudar a distância duas opiniões foram selecionadas, conforme quadro 2.
Nas escritas dos docentes verifica-se a importância da flexibilidade e da dedicação
para realização das atividades na modalidade EaD.
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Algumas pessoas não se adaptam à modalidade EaD, não é o meu caso. Eu gosto de
estudar assim, aprendo bastante. Mesmo com algumas dificuldades eu dou o máximo
de mim. Apesar dos outros compromissos que tenho: trabalho, casa, filha pequena,
eu me dedico o possível para aprender. E como sou professora procuro sempre
aplicar em sala de aula o que aprendo nos cursos.
Gostei da abordagem do curso, mais aplicada às questões metodológicas, mas
esperava que o curso tratasse, também, de aspectos relacionados ao trabalho do
professor-pesquisador no que envolve estratégias de carreira (nacional e
internacional), captação de recursos e prestação de contas nas agências, criação e
participação de redes de pesquisa. Infelizmente, em função da preparação dos
materiais e dos meus horários de trabalho, não participei com afinco às atividades
interativas com meus colegas (fórum e chat). Ficam, portanto, as sugestões para a
sequência do curso, fico a disposição para conversar sobre, já que é um tema que
tenho discutido desde meu trabalho de conclusão, investigando a profissão do
professor-pesquisador, as regulações e as práticas nesse campo
Quadro 2. Opiniões acerca da modalidade a distância

Percebe-se na fala dos docentes que há um campo a ser explorado. Eles dizem
gostar do estudo e da capacitação na modalidade a distância, mas ainda não estão
inseridos nesse contexto. Há ainda uma lacuna entre formação continuada e trabalho.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados analisados mostram que a adesão ao programa de capacitação
docente ainda é reduzido, no entanto a cultura do aprendizado vai se estabelecendo
gradativamente, uma vez que os docentes começam a compreender a importância da
formação na área pedagógica para a melhoria contínua do seu trabalho.
Toda iniciativa que possibilite formação de qualidade, provocando a reflexão, a
socialização de conhecimento, a interação e a troca de ideias contribuirá para a
qualificação do trabalho docente, o que consequentemente qualificará a aprendizagem
dos estudantes. Cabe então às instituições de ensino, estabelecer programas de
formação continuada de professores e em contrapartida cabe aos professores
compreenderem a importância desse processo de formação, atualizando-se,
pesquisando e participando de eventos e cursos.
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Resumo:

O objetivo da presente investigação é verificar a
possibilidade da realização de práticas formativas para um
curso de Secretariado Executivo, de um Centro Universitário,
com sede em Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, tendo como
base a teoria Conectivista (Siemens, 2004) e os preceitos da
Linguística de Corpus (Berber Sardinha, 2004), visando ao
aprimoramento dos aspectos lexicais necessários à produção
textual. A pesquisa foi realizada no ano de 2015 e envolveu
os alunos que ingressaram no respectivo curso nos anos de
2012, 2013 e 2015, a fim de contemplar as três disciplinas de
Língua Portuguesa previstas no curso. Em relação aos
procedimentos metodológicos adotados, foram compilados os
textos produzidos pelos alunos resultando em um corpus de
pesquisa composto por cem textos Também foi selecionado
um corpus geral de língua portuguesa disponibilizado em um
site específico. Tais conteúdos possibilitaram análises de
cunho quantitativo e qualitativo que conduziram à
compreensão de quão efetiva pode ser a utilização de tal
prática para o desenvolvimento das competências de
produção textual previstas para a formação do egresso.

Palavras-chave:

Conectivismo, Linguística de Corpus, Secretariado Executivo.

Abstract:

The objective of this research is to verify the possibility of the
performance of formative practices in an Executive
Secretarial Course of a University, located in Curitiba,
Paraná State, Brasil, having as base the Connectivist theory
(Siemens, 2004) and the Corpus-based approach (Berber
Sardinha, 2004), aiming at the improvement of lexical
aspects, essential for text production. The research was
carried out in 2015 and involved the students who started the
respective course in the years of 2012, 2013 and 2015, so as
to contemplate the three Portuguese language disciplines
offered in the course. In relation to the methodological
procedures adopted, a research corpus was compiled,
composed of texts produced by the Secretarial course in the
context of the Portuguese language disciplines. In addition, a
general corpus of Portuguese language was selected from a
particular site. Such contents enabled quantitative and
qualitative analyses which conducted to the comprehension
of how effective the use of this practice may be for the
development of text production competences, necessary for
the undergraduate formation.

Keywords:

Connectivism, Corpus Linguistics, Executive Secretarial Course
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1. INTRODUÇÃO
A busca por uma teoria que explique a maneira como a aprendizagem acontece
em seres humanos tem sido tema de elucubrações, questionamentos e pesquisas há
séculos. Sabe-se que a aprendizagem é um processo contínuo, que sofre influências
de vários fatores, entre os quais encontram-se os fatores externos, bem como a
genética e as habilidades cognitivas, ou seja, os processos mentais por meio dos
quais se adquire conhecimento. Além disso, é de valia destacar que os estudos de
natureza cognitiva são interdisciplinares e englobam várias áreas do saber, tais como
a Psicologia, a Linguística e a Pedagogia. Desse modo, tem-se, então, o cognitivismo
como um amplo campo do saber que tem contribuído para fundamentar investigações
baseadas em teóricos como Skinner, Piaget e Chomsky, por exemplo.
Outro aspecto relevante relaciona-se ao fato de que o cognitivismo privilegia o
papel da mente e da consciência em contraposição ao papel do comportamento e do
inconsciente, o que pode contribuir para o reconhecimento de que o método de
investigação científica deixa de ser o indutivo-experimental para tornar-se hipotéticodedutivo (CASTANÕN, 2007), em que a construção da hipótese e da dedução leva em
conta o conhecimento prévio o qual, por sua vez, relaciona-se à aprendizagem
significativa e às metodologias ativas.
Todavia, o desenvolvimento da era digital e, consequentemente, a mudança no
modo como vivemos e nos comunicamos, ocasionaram transformações em relação
também ao processo de ensino e aprendizagem, surgindo, assim, o conectivismo.
Siemens (2004) concorda com Vail, (1996) no que tange à caracterização da
aprendizagem na era digital, segundo os quais “deve ser um modo de ser – um
conjunto visual de atitudes e ações que pessoas e grupos empregam para tentar se
manter a par dos eventos surpreendentes, novos, confusos, perturbadores que
aparecem sempre”.
O objetivo da presente investigação é verificar a possibilidade da realização de
práticas formativas para um curso de Secretariado Executivo, tendo como base a
teoria conectivista e os preceitos da Linguística de Corpus, visando ao aprimoramento
dos aspectos lexicais necessários à produção textual.
Em relação aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, com análises de cunho quantitativo e qualitativo, realizadas tanto com o
uso de um corpus de produções textuais escritas pelos alunos de um curso de
Secretariado Executivo de uma instituição de ensino superior no Brasil, como também
com o uso do corpus do português, disponibilizado pela internet.
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Enquanto organização textual será apresentado o arcabouço teórico, sustentado
em sua essência por Berber Sardinha (2004), o qual discorre sobre os preceitos da
Línguística de Corpus, e Siemens (2004), autor que vem contribuindo para elucidação
de questões centrais sobre o Conectivismo.
Em seguida uma breve exposição sobre o curso em análise, bem como as
competências textuais previstas para o perfil do egresso, informações que contribuem
para a compreensão do corpus de pesquisa que será apresentado logo a seguir.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em estudos sobre o tema, destaca-se que a proposta do conectivismo baseou-se
em investigações de uma equipe de pesquisadores da Universidade de Manitoba,
Canadá, liderados por George Siemens e Steven Downes (2004), que definem o
conectivismo como a “integração de princípios explorados pelo caos, redes e teorias
da complexidade e auto-organização” (Siemens, 2004).
No que tange a características dessa teoria, Siemens (2004) aponta que:
a aprendizagem e o conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões; a
aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de
informação; a aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos; a
capacidade de saber é mais crítica do que aquilo que é conhecido atualmente; é
necessário cultivar e manter conexões para facilitar a aprendizagem contínua; a
habilidade de enxergar conexões entre áreas, ideias e conceitos é uma
habilidade fundamental; atualização é a intenção de todas as atividades de
aprendizagem conectivistas (Siemens, 2004).

No entanto, há questionamentos, tanto em relação à aprendizagem poder residir
em mecanismos não humanos quanto ao fato de que não se trata de uma teoria, e sim
de uma perspectiva pedagógica e de currículo, uma vez que a questão não é referente
a “como aprendem os indivíduos, mas o que se aprende e por que se aprende”
(Verhagen, 2006).
Em resposta a tais críticas, em artigo intitulado Connectivism: Learning theory or
Pastime of the Self-Amused?, Siemens efetua uma análise comparativa de algumas
teorias de aprendizagem na qual reafirma e justifica os postulados da teoria
conectivista (Siemens, 2006). Nessa análise o autor postula que, “nossa habilidade
para aprender o que precisamos para amanhã é mais importante do que o que
aprendemos hoje”, ou seja, “o cano é mais importante do que o conteúdo dentro do
cano” (SIEMENS, 2006). Desse modo, Siemens (2006) argumenta que o
conhecimento acontece em formatos diferentes, com velocidade diferente, por meio de
padrões conectados existentes em dois níveis: interno – conexões relacionadas à rede
de neurônios; externo – conexões relacionadas à rede que formamos. O foco
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encontra-se no processo de formar e criar redes significativas, que podem incluir a
aprendizagem mediada pela tecnologia, não simplesmente em tentar explicar como o
conhecimento ocorre no cérebro (Siemens, 2006).
Com base em Siemens (2004), segundo o qual, “a habilidade de enxergar
conexões entre áreas, ideias e conceitos é uma habilidade fundamental na teoria
conectivista”, procurou-se unir a abordagem da Linguística de Corpus a essa teoria,
com o objetivo de aprimorar aspectos lexicais dos discentes de um curso de
Secretariado Executivo de uma instituição de ensino superior no Brasil.

2.1 O curso de Secretariado Executivo e a Linguística de Corpus
Os dados que deram sustentação à pesquisa foram coletados a partir da
produção escrita de um grupo de alunos do curso de Secretariado Executivo,
presencial, de uma Instituição privada de Ensino Superior, com sede na cidade de
Curitiba/PR- Brasil.
O curso é ofertado em grau de Bacharelado, e tem em sua matriz curricular 200
horas dedicadas ao estudo da Língua Portuguesa: Língua Portuguesa: Compreensão
textual; Língua Portuguesa: Redação Empresarial; Língua Portuguesa: Oralidade.
Entre as competências previstas pela Resolução nº 3, de 23 de junho de 2005, que
institui as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de bacharelado em
Secretariado Executivo estão as habilidades de comunicação escrita:
[...] domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o
exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas
comunicações interpessoais ou inter-grupais; [...] - Conteúdos específicos:
estudos das técnicas secretariais, da gestão secretarial, da administração e
planejamento estratégico nas organizações públicas e privadas, de
organização e métodos, de psicologia empresarial, de ética geral e profissional,
além do domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e do aprofundamento
da língua nacional (Art 5º).

Neste sentido, a Linguística de Corpus pode ser considerada como um meio que
contribui, de maneira interdisciplinar, para o desenvolvimento de tais competências,
pois a construção de um corpus de pesquisa propicia, não só o entendimento do
significado das palavras, mas também a sua utilização em diferentes contextos.
2.2 Corpus e Linguística de Corpus
É de valia observar que o termo latim “corpus” significa “corpo, conjunto de
documento sobre determinado assunto” (dicionário Larousse, 1999, p. 270). Segundo
Berber Sardinha (2004, p. 3), estudos baseados em corpus existem desde a
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Antiguidade. Na Grécia Antiga, Alexandre o Grande definiu o Corpus Helenístico. Na
Idade Média, produziam-se corpora de citações da Bíblia.
De acordo com Berber Sardinha (2004), durante o século XX houve muitos
educadores como Thorndike (1921) e linguistas como Fries (1952) que se dedicaram à
descrição da linguagem por meio de corpora. A ênfase, porém, era para o ensino de
línguas. Atualmente, a linguística de corpus enfoca, principalmente, a descrição de
linguagem e a pedagogia.
Nos anos sessenta, a criação do primeiro corpus linguístico eletrônico, o Brown
University Standard Corpus of Present-day American English possibilitou não apenas
maior capacidade de armazenamento como também o acesso de mais pesquisadores
ao processamento de linguagem natural.
A necessidade de corpus para o estudo da linguagem parece, de maneira geral,
partir da variação intra-interlinguística. Como enfatiza Marcuschi:
A língua, sabidamente, não é um conjunto de rotinas e sim um contínuo muito
diversificado e complexo de atividades sócio-interativas pelas quais os indivíduos
em condições específicas produzem sentidos públicos partilháveis. Portanto,
inerente a todas as línguas humanas, a variação é incontornável e torna
condição necessária a utilização de corpora linguísticos por parte de quem se
dedica ao estudo de atividades linguísticas situadas (Marcuschi, 2001, apud
Camargo, 2003, p. 77).

Desse modo, o valor de um corpus como um lugar de referência tende a crescer
cada vez mais nos próximos anos, uma vez que “mais e mais pessoas [...] estão
começando a perceber que um corpus, como uma amostra da língua viva, acessada
por computadores sofisticados, abre novos horizontes” (Sinclair, 1991, p. 14).
Em virtude da existência de estudos baseados em corpus manual, como, por
exemplo, os estudos de Thorndike (1921) e de estudos baseados em corpora
eletrônicos, como a presente investigação, há diferentes conceituações do termo
“corpus”. Cabe aqui apresentarmos algumas definições. Sinclair apresenta duas
definições de corpus que se tornaram bastante conhecidas:
- Uma coletânea de textos naturais, escolhidos para caracterizar um estado ou
variedade de linguagem (Sinclair, 1991, p. 171);
- Uma coletânea de porções de linguagem que são selecionadas e organizadas
de acordo com critérios linguísticos explícitos a fim de serem usadas como uma
amostra de linguagem. (Sinclair, 1996, p. 4 apud Berber Sardinha, 2004, p. 17).

Devido à definição de Sanchez, a seguir apresentar, e que incorporar
características principais para a compilação de corpus eletrônico, Berber Sardinha
considera-a uma das mais completas:
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Um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da língua,
ou a ambos), sistematizados segundo determinados critérios, suficientemente
extenso em amplitude e profundidade, de maneira que sejam representativos da
totalidade do uso linguístico ou de algum de seus âmbitos, dispostos de tal modo
que possam ser processados por computador, com a finalidade de propiciar
resultados vários e úteis para a descrição e análise (Sanchez, 1996, p. 8-9,
citado por Berber Sardinha, 2004, p. 18).

Outra definição de corpus voltada para o exame por meio de ferramentas
computacionais é a de Baker (1995 p. 225), segundo a qual:
Corpus, agora significa fundamentalmente uma coletânea de textos que
permitam leitura em formato eletrônico e que possibilitem análises processadas
automaticamente em diversos modos; um corpus [...] inclui tanto textos falados
como escritos e um corpus pode incluir um grande número de textos
provenientes de várias fontes, produzidos por muitos escritores e falantes e
sobre uma variedade de tópicos [...] reunidos por uma finalidade específica e de
acordo com critérios explícitos quanto ao seu desenho [...] representativo de uma
dada área (Baker, 1995, p. 225).

Em relação à Linguística de Corpus, de acordo com Gonzalez,
É uma área do conhecimento que estuda a linguagem por meio da utilização de
grandes quantidades de dados empíricos relativos ao efetivo uso da linguagem,
com o auxílio do computador. A principal característica da Linguística de Corpus
é a observação de dados empíricos de uma ou mais línguas – ou variedades de
línguas – armazenados em bancos de dados que compõem um corpus, com a
utilização de ferramentas eletrônicas especialmente desenvolvidas para auxiliar
o pesquisador na análise de dados, facilitando assim o seu trabalho quanto à
verificação dos fenômenos da língua em uso (2007, p. 9).

Justifica-se, então, a sugestão de atividades baseadas na Linguística de Corpus
por, sobretudo, incentivarem a autonomia do aluno pesquisador, contribuírem para o
entendimento da língua em uso e possibilitarem a visualização da frequência de uso
do nódulo, ou seja, da palavra de busca.
No curso superior em questão, percebeu-se que muitos alunos apresentam certa
dificuldade em produzir textos acadêmicos, com registro formal e norma culta. A busca
no dicionário, muitas vezes, não soluciona a dúvida dos discentes, mostrando-se
infrutífera, principalmente, devido ao fato de que as explicações nem sempre são
contextualizadas.
Por outro lado, a busca no corpus da língua em questão permite a leitura e análise
da palavra de busca em linhas de concordância, o que possibilita melhor entendimento
acerca do uso dessa palavra, ou seja, do nódulo em questão, bem como de seus
colocados, isto é, das palavras que a ele se associam com certa regularidade.
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Desse modo, um dos tópicos ensinados aos discentes desse curso superior
refere-se ao uso e análise de nódulos de busca, centralizados em linhas de
concordância selecionados de corpora disponibilizados pela internet.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a presente investigação foram selecionados textos produzidos pelos alunos do
curso de Secretariado Executivo no âmbito das disciplinas de Língua Portuguesa.
Justifica-se tal opção por ser a produção textual uma habilidade essencial para o
egresso da área.
Desse modo, com base nos preceitos da Linguística de Corpus (Berber Sardinha,
2004) com a intenção de investigar a produção textual em relação ao aspecto lexical no
corpus de pesquisa, formou-se o corpus de pesquisa, a partir de textos dos alunos que
ingressaram nos anos de 2012, 2013 e 2015 a fim de contemplar as três disciplinas de
Língua Portuguesa que são ofertadas ao longo do curso. Cada aluno produziu 2 textos,
sendo que na disciplina de Língua Portuguesa: compreensão textual são 14 alunos; Em
Língua Portuguesa: redação empresarial 21 alunos, e em Língua Portuguesa: oralidade
15 alunos, somando um total de 100 textos. Tal composição resultou na formação de
um corpus de pesquisa, com, aproximadamente, 30.000 tokens, ou seja, palavras
corridas.
Tal corpus foi salvo em formato txt, isto é, texto sem formatação, para que pudesse
ser processado eletronicamente para posterior análises, quantitativas e qualitativas, de
acordo com os preceitos da Linguística de Corpus. O software utilizado foi o WordSmith
Tools, versão 4 e as ferramentas desse software, selecionadas para uso, foram a
Wordlist, que possibilita visualizar a lista de palavras do corpus por ordem alfabética e
por frequência de uso no corpus; e a outra ferramenta, Concordance, que possibilita
visualizar linhas de concordância, nas quais o nódulo aparece centralizado.
Por meio de análise da Worlist notou-se o uso errôneo do verbo “corroborar”, bem
como o uso excessivo do advérbio de intensidade “muito”.
Utilizou-se,

então,

o

corpus

do

Português,

disponível

em

http://www.corpusdoportugues.org/, a fim de levantar o uso adequado do verbo
“corroborar” e de outros advérbios que poderiam ser usados com o sentido de atribuir
intensidade, de modo a evitar a repetição da palavra “muito”, principalmente quando
associada a verbos, tal como o verbo “contribuir”.
Os resultados alcançados encontram-se abaixo.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Conforme mencionado anteriormente, foi utilizado o corpus do português, que
possibilita análise do nódulo, ou seja, da palavra de busca em linhas de concordância,
Concordance lines. Para melhor visualização, tais linhas de concordância encontram-se
disponibilizadas nos quadros abaixo:

Quadro 1: Linhas de concordância com o nódulo Corroborrar

A análise do referido nódulo nas linhas de concordância demonstra tratar-se de
um verbo transitivo direto, embora os discentes em questão tenham-no associado
recorrentemente à preposição “com.”
Como mencionado, outro nódulo investigado relacionou-se ao acúmulo do
advérbio de intensidade “muito”, no sentido de dar intensidade a verbos como, por
exemplo, o verbo “contribuir”.
Mais uma vez, sugeriu-se a busca no corpus do português. Os resultados
apontam que o verbo supracitado se associa, com certa recorrência, a outros
advérbios, tais como “decisivamente”, “ativamente”, “seguramente”, “paritariamente”,
“poderosamente”,

“objetivamente”,

“solidariamente”,

“financeiramente”,
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“profissionalmente”,

“significativamente”,

“regularmente”,

“positivamente”

e

“efetivamente”.
Tais colocados encontram-se nos quadros abaixo:

Quadro 2: Colocados a partir do nódulo contribuir

Quadro 3 : Colocados a partir do nódulo contribuir
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É de valia destacar o uso da autonomia do aluno ao pesquisar e efetuar as
análises das linhas de concordância, com orientação do professor de Língua
Portuguesa.
Após tais análises, cada discente reescreveu seu próprio texto, usando as
informações obtidas no corpus, visando, novamente, ao desenvolvimento de sua
autonomia por meio de uma metodologia ativa, tornando-se “pesquisador”, ou seja,
agente responsável pela própria aprendizagem.
Por último, para estimular a interatividade, característica do conhecimento
conectivo (SIEMENS, 2006), os textos reescritos foram compartilhados entre todos os
discentes por e-mail, de modo que cada um pudesse ter sua produção final reavaliada
não apenas por si próprio e pelo professor, mas também por todos os outros discentes
de sua classe, bem como receber sugestões acerca de seu texto.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de percorrido o caminho proposto, entende-se que é possível, a partir de
uma concepção conectivista, a adoção dos preceitos da Linguística de Corpus como
uma prática formativa para os cursos superiores, tomando como base o curso de
Secretariado Executivo. Entende-se que uma vez que para o conectivismo a
aprendizagem é algo acionável e pode residir fora do ser humano. Um corpus de
pesquisa, disponível em uma base de dados, pode ser uma importante fonte de
informação capaz de ampliar a capacidade de aprendizagem, bem como criar novas
relações. Além do mais, na essência do conectivismo também está a habilidade de
enxergar relações entre áreas, como entre a Linguística de corpus, comumente
utilizada pelos cursos de formação em línguas, ser explorada também por outros
cursos, como o Secretariado Executivo.
É de valia também ressaltar que o conhecimento conectivo tem quatro
características, entre as quais, a autonomia e a interatividade. Na presente
investigação os discentes tanto usaram de autonomia para pesquisar e entender o uso
dos respectivos nódulos, quanto de interatividade, uma vez que houve posterior
compartilhamento dos textos reescritos.
Percebe-se, com os resultados alcançados pela pesquisa, que a adoção de tal
prática pode trazer algumas contribuições em relação à aprendizagem, entre as quais
destaca-se a união profícua entre a teoria conectivista e a Linguística de corpus, com
vistas ao desenvolvimento da autonomia e da interatividade entre os discentes.
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Resumo:

O artigo analisa o uso dos recursos digitais em sala de aula
de uma escola pública localizada em Jaguaruana – CE.
Pretende-se evidenciar a importância da utilização dos
recursos digitais e a necessidade de uma formação em
serviço voltada para este uso. A pesquisa parte da
apreciação dos usos de recursos digitais disponíveis na
escola e perpassa pela formação continuada. A metodologia
da pesquisa tem como base o estudo de caso, a partir de
observações em lócus, questionários e entrevistas. Foi
possível então perceber como os recursos digitais são
utilizados pelos docentes a partir de registros que foram
comparados a seus relatos, nos quais ficou perceptível a
necessidade de formações continuadas para o uso adequado
dessas ferramentas.

Palavras-chave:

Tecnologia, Formação docente, sala de aula.

Abstract:

The aim of this paper is to analyze how digital resources
have been used in a public school in Jaguaruana, a city
located in Ceará, Brazil. We intend to emphasize how
important it is to make use of these resources and the
necessity of training the professionals who use them. The
appreciation of the digital resources available at the school
as well as the continuing education are part of our analysis.
We developed this research through a case study.
Questionnaires, interviews and locus observations were
constitutive parts of the process. It was possible to realize
how the digital resources were used by the teachers from
records that were compared with their reports. After this
analysis, we came to the conclusion that continuing
education is necessary in order to help the teachers to make
an adequate use of these tools.

Keywords:

Technology. Teacher education. Classroom.

1. PARA INICIAR
No contexto da Terceira Revolução Industrial, também conhecida como revolução
tecnológica, não se pode negar a possibilidade de uso das Tecnologias da Informação
e Comunicação - TIC - na educação, e é como base neste contexto que sentimos a
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necessidade de melhor entender como se dá o uso das TIC de forma à emancipação
do professor e dos seus alunos nas escolas públicas visto que os cursos de formação
docente, em especial o de formação inicial, na maioria das vezes, não contemplam o
uso de recursos digitais voltados para a educação.
As TIC criaram novas condições de acesso ao conhecimento e somente a partir
do conhecimento somos capazes de desenvolver uma sociedade mais crítica e
preparada para praticar uma autonomia com pluralidade, integração, solidariedade e
participação, e, por conseguinte, uma emancipação humana e social.
Portanto, este trabalho tem como objetivo central perceber como ocorre o uso dos
recursos digitais na escola e como se dá a formação em serviço dos docentes da EEM
Francisco Jaguaribe no tocante ao uso das TIC. Para chegar a tal objetivo procuramos
responder algumas questões que perpassam o uso das TIC por parte dos professores;
e chegando aos momentos formativos na escola, temos ainda como objetivos
específicos: verificar a frequência de uso das TIC por parte dos professores e a
preparação voltada para o seu uso; atinar os anseios dos professores quanto às
reuniões dadas pelo coordenador pedagógico; perceber e analisar as possíveis
dificuldades encontradas no uso das TIC por parte dos professores.
2. AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: O que dizem os
teóricos
Uma vez que as TIC vem ganhando muito espaço no mundo contemporâneo. No
processo de ensino e aprendizagem não poderia ser diferente. A busca por
instrumentos que venham a auxiliar o ser humano em suas funções já não é algo
recente, porém enquanto alguns utilizam a tecnologia outros preferem “não arriscar”,
como frisa o autor Mercado (1998).
O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser
acompanhado da conscientização da necessidade de incluir nos currículos
escolares as habilidades e competências para lidar com as novas tecnologias.
No contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma
abordagem diferente em que o componente tecnológico não pode ser ignorado.
As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma nova
organização de trabalho, em que se faz necessário: a imprescindível
especialização dos saberes; a colaboração transdisciplinar e interdisciplinar; o
fácil acesso à informação e a consideração do conhecimento como um valor
precioso, de utilidade na vida econômica. (Mercado, 1998, p.1)

Além disso, é a partir do pouco uso das TIC que se busca entender o que leva um
professor, em um período em que a tecnologia digital é tão usada, a não se apropriar
dos recursos digitais e não usá-la de maneira didática em suas aulas, tornando-as
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mais atrativas e dinâmicas para o aluno, haja vista que os mesmos têm acesso à
maioria destas tecnologias em suas casas. Esta resposta pode ser comum a alguns
docentes, porém são diversas as possibilidades de justificativas para o fato, que
podem ir desde a formação que não contempla o uso das TIC, disponibilidade dos
recursos digitais na escola, receio quanto aos efeitos dos recursos digitais, o não
conhecimento sobre as TIC e sua contribuição para o processo de ensino e
aprendizagem, visão de que tecnologia é dispensável no ambiente escolar e outros
mais.
Para Tajra (2008) a técnica para os gregos tinha um sentido mais amplo, não se
restringindo apenas ao uso de instrumentos, mas sempre indagando sobre como e por
que utilizar as ferramentas, porém a partir da Primeira Revolução Industrial em que o
foco era o produto, a palavra tomou um significado restrito e instrumentalista e na
atualidade o termo tecnologia está muito mais próximo ao sentido grego da técnica,
porém ainda sofre resquícios instrumentalistas.
Segundo Veraszto (2008), o termo tecnologia tem várias definições, variando de
acordo com o tempo, contexto sociocultural assim como na contemporaneidade
continua dividindo opiniões entre os teóricos. A maioria das pessoas vê a tecnologia
como o que Veraszto chama de Concepção instrumentalista (artefatual) da
Tecnologia, na qual a técnica é, conforme o autor, arraigada de senso comum, em que
a tecnologia se torna sinônimo de uma ferramenta ou artefato construído para uma
diversidade de tarefas.
Essa dualidade entre os conceitos distintos de tecnologia pode fazer com que
muitos a vejam como algo inviável, de difícil utilização e outros problemas, fazendo
assim com que evitada, ou não aproveitada de maneira eficaz no processo de ensinoaprendizagem. Segundo Garcia et al. (2011, p. 81) na educação, pensar a tecnologia
apenas como ferramenta implica o risco de mantermos uma prática tradicional, que
também pode ser vista como carregada de paradigmas educacionais onde o professor
é o único detentor de conhecimentos.
Com as Novas Tecnologias da Informação abrem-se novas possibilidades à
educação, exigindo uma nova postura do educador. Com a utilização de redes
telemáticas na educação, pode-se obter informações nas fontes, como centros
de pesquisa, Universidades, Bibliotecas, permitindo trabalhos em parceria com
diferentes escolas; conexão com alunos e professores a qualquer hora e local,
favorecendo o desenvolvimento de trabalhos com troca de informações entre
escolas, estados e países, através de cartas, contos, permitindo que o professor
trabalhe melhor o desenvolvimento do conhecimento. (Mercado, 1998, p.2)

Não obstante, é neste contexto que pode ser entendido como se dá o possível
uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, no qual alguns
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professores utilizam recursos tecnológicos de maneira simplista, muitas vezes, por não
saberem como fazer uso dos equipamentos, as variações pedagógicas que
frequentemente podem ser notadas são propiciadas pelo uso da rede Internet, onde os
discentes têm a oportunidade de acessar e descobrir diversas possibilidades de
informações. Para Tosta (2014) tal fato propõe uma nova cultura para os estudantes e
professores na sala de aula e na sociedade, onde segundo a autora a partir da década
de 1970 a sociedade ganha novas características culturais que dão base à cibercultura
que está muito ligada ao nosso cotidiano, principalmente no tocante à produção e
veiculação de fatos e informações, ou seja, a internet pode dar um grande suporte
para os docentes e discentes no processo de ensino e aprendizagem, visto que tais
informações podem ser acessadas de diversas maneiras - computadores, celulares,
tablet’s e demais recursos digitais - que o aluno tem acesso nos mais diversos locais.
Outra possibilidade citada pela autora é a de que que além de informações podemos
trocar vídeos que ao serem disponibilizadas para observação em tempo real em
vitrines mundanizadas, pode tornar alunos e professores mais conscientes do que
ocorre nas mais diversas regiões do mundo, dando assim voz às sociedades e
culturas por muitas vezes calada por outros mecanismos.
Não queremos aqui afirmar que todos têm acesso à rede de internet, nem
tampouco que esse acesso é irrestrito, e sim que o uso deste recurso pode ser eficaz
no processo de ensino, assim como pode ser visto como uma ampla fonte de
pesquisa.
Assim sendo, pode-se perceber que a tecnologia aproxima as informações,
fazendo com que em diversos momentos durante as aulas possam ser utilizadas
tecnologias digitais, seja ela usada como introdução, desenvolvimento ou revisão dos
conteúdos propostos nos livros didáticos, pois a educação se transforma através da
relação entre mídia e poder nos trazendo um modelo de sociedade midiatizada pelas
TIC. Como foi ressaltado nas palavras de Tosta (2014).
Neste contexto, ao falar de Educação, escola e todos os seus sujeitos não se
pode desconsiderar esta paisagem onde estamos imersos, por ela mobilizados e
ativos, em maior ou menor grau! Fato é que os modos de vida na
contemporaneidade são involucrados por esta realidade midiática na qual, os
recursos tecnológicos de hoje, retiraram, em definitivo, o telespectador da TV ou
o ouvinte do rádio, ou o leitor do jornal ou o aluno da escola, por exemplo, de um
lugar fixo e sem voz, para um não lugar de múltiplas vozes, ao dispor de um sem
número de recursos dialógicos e interativos. (Tosta, 2014, p.149)

Nesse contexto de transformações, o professor tem um papel muito importante,
pois além de estar consciente destas variações da realidade pela qual a sociedade
está passando, deve também se colocar como mediador deste conhecimento que está
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chegando ao aluno por diversos meios, como um sujeito que transforma a
aprendizagem do aluno em algo material lhe fornecendo as orientações necessárias
para seu crescimento pessoal e acadêmico, transformando-o em sujeito autônomo na
aprendizagem.
Entretanto, as produções que relatam essas atividades não fazem referência à
dinâmica que se constitui em sala de aula, uma vez que para alguns autores mais
críticos quanto a esse enfoque pedagógico a pesquisa na internet, em determinados
momentos, deixa os educandos confusos, com impressão de ficarem sem direção. Na
verdade, deveria ser diferente, pois os discentes necessitam de ser ajudados nos
procedimentos que envolvem a busca, problematização e assimilação das diversas
informações encontradas na rede de internet, transformando assim, as informações
em conhecimento.
Não obstante, o uso indevido ou até mesmo parcial, ainda pode ser observado,
assim como a resistência de alguns profissionais da educação em perceber os
benefícios dos recursos digitais. Para Assmann (2000) referido em Garcia (2011,
p.80):
A resistência de muitos professores em relação ao uso das tecnologias se dá,
muitas vezes, em decorrência da descrença das contribuições da tecnologia ao
processo de ensino-aprendizagem e também do medo de que sua função seja
superada. No entanto, as novas tecnologias não substituirão ou diminuirão a
importância do professor, pois o que elas fazem é ampliar e intensificar as
possibilidades cognitivas e interativas no processo de construção de
conhecimentos.

Como já havíamos dito, para alguns professores a tecnologia é vista como
concorrente, muitas vezes fruto do receio de serem substituídos pelo recurso, o que
não ocorrerá, visto que é necessário uma mediação para manuseio dos equipamentos
tecnológicos, que se usados de maneira bem elaborada torna-se um grande aliado do
professor, levando para a sala de aula o conhecimento de uma maneira mais interativa
e atrativa para o aluno.
O professor é o mediador do processo de ensino e aprendizagem, devendo levar
aos seus alunos às informações transformando-as em conhecimento. Os recursos
digitais podem e devem estar no ambiente escolar como uma possibilidade de acesso
às informações, mas cabe ao professor mediar este processo de maneira eficaz.
É importante lembrar que os recursos digitais não foram a primeira inserção de
tecnologia na escola. Segundo Lima (1971, p.17):
O livro foi a grande revolução tecnológica do sistema escolar [...]. Mas a escola
atual ainda não absorveu, totalmente, a tecnologia do livro: ainda há escolas que
não tomam conhecimentos da biblioteca. Assim, a introdução do satélite e do
computador vai encontrar a maioria das escolas em plena era pré-Gutenberg.
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Por uma ironia histórica, a “galáxia de Gutenberg” contaminou tudo, menos a
escola, onde se previa sua maior influência […] o livro começa a ficar obsoleto
antes de, realmente, ter sido introduzido na maioria das escolas.

Embora Lima tenha escrito sua obra em um período histórico social distinto do
atual, o problema quanto ao domínio e uso adequado no livro didático ainda continua,
talvez em menor proporção do que naquele período, mas uma prática ainda presente
nas escolas no século XXI, mesmo depois da inserção de novas tecnologias como foi
previsto pelo autor. Apesar do foco da pesquisa não ser todas as tecnologias
presentes na educação não podemos esquecer de que o computador chegou há
poucas décadas na educação, mas outras tecnologias já estavam lá e algumas delas
continuam obsoletas e que sequer são reconhecidas como tecnologias.
O livro há anos vem sendo o carro-chefe tecnológico na educação. Mas porque
não constatamos que ele é o resultado de uma técnica? Porque já incorporamos
de tal forma que nem percebemos que é um instrumento tecnológico?
Tecnologia só é tecnologia quando nasce depois de nós. O que existia antes de
nascermos faz parte de nossa vida de forma tão natural que nem percebemos
que é uma “tecnologia”. (Tajra, 2008, p. 39)

Esta compreensão de tecnologia como sinônimo de novo faz com que haja certo
bloqueio para alguns docentes que não querem sair da sua zona de conforto, visto que
ao falar sobre o uso das tecnologias, alguns autores afirmam que para um melhor uso
das TIC na escola são necessárias determinadas aptidões, e Romero (2008) referido
em Garcia (2011, p.83) destaca as competências quanto ao uso da tecnologia em sala
de aula:
[...] a competência intercultural e a competência tecnológica. A primeira se refere
à atenção dada às diferenças educativas interculturais dos estudantes, que são
provenientes de diferentes contextos e culturas, e também ao reconhecimento da
própria identidade cultural de cada aula. A segunda competência está situada no
contexto do letramento digital e requer do professor a aquisição de habilidades
para integrar as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem.

Deste modo pode-se então perceber que a utilização de tecnologias em sala de
aula perpassa por vários fatores, desde o conhecimento do professor quanto ao aluno
e sua realidade sociocultural até o conhecimento do próprio professor quanto ao
recurso digital, não só seu uso, mas também como gerar aprendizagem a partir dele.
Porém o que vemos com frequência é o recurso sendo utilizado para fazer as mesmas
coisas que poderiam ser feitas sem eles, o que pode ser frequentemente observado
nas salas de aula onde a tecnologia é utilizada atrelada aos métodos tradicionais. Tal
prática pode estar ligada à formação que muitos profissionais têm, não sendo
instruídos nem incentivados ao uso das tecnologias. Candau (1997) referido em
Dantas (2007, p.20) coloca-nos a problemática da formação docente:
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Formar professores em um país onde a educação de fato não é considerada
como prioridade, onde a vontade política não se compromete seriamente com as
questões básicas da educação-alfabetização, escolarização primária para todos
e de qualidade, formação para a cidadania, entre outras, é tarefa por muita
considerada fadada ao fracasso.

No

entanto,

a

formação

inicial

dos

professores

muitas

vezes

não

contempla/contemplava o uso das tecnologias, o que pode justificar o receio do uso da
tecnologia durante as aulas. Não podemos esquecer também que muitos dos
professores estão há décadas em sala de aula e que sequer sabem manusear os
recursos que a escola disponibiliza. Com isso não queremos culpar a IES, o professor,
nem tampouco o aluno, queremos sim analisar as contribuições e os efeitos da
formação em serviço.
Ao falar sobre o papel docente Gatti e Barreto (2009) afirmam que o professor tem
a árdua função de formação e atuação profissional, pois além de ter competências
pessoais que podem ou não ser desenvolvidas em curso e formação continuada
também tem de observar o mundo em sua volta e construir-se como um profissional
de qualidade tornando-se um docente reconhecido pelo seu trabalho diferenciado e
atrativo para os discentes. Não colocamos as ferramentas tecnológicas como a única
necessidade dos docentes, mas sim reforçar a importância da formação continuada
voltada para atender às necessidades individuais dos professores, levando em
consideração fatores externos à escola.
Como pode ser observado, o professor necessita de novas posturas diante da
realidade sociocultural hoje e Mercado (1998) cita algumas mudanças que favorecem
a postura do professor: ajudar ao aluno nas conexões entre os saberes ditos escolares
e as vivências; incitar os alunos à busca por novas informações gerando um debate
sobre as mesmas, gerando assim novos conhecimentos e uma formação crítico
reflexiva dos alunos.
Nesta conjuntura o professor assume o papel de mediador do conhecimento em
que o aluno poderá se sentir muito mais ativo dentro do processo de ensino e
conhecimento e consequentemente ter uma aprendizagem mais significativa.
É inegável que quando falamos de alunos e professores falamos de dois grupos
distintos quanto ao uso e familiarização com a tecnologia, os discentes na sua maioria
tem mais contato e domínio quanto às diversas tecnologias, já os docentes tem
contato com as TIC porém este contato se dá de maneira mais lenta e com certas
dificuldades e/ou limitações fazendo com que o aluno sinta-se desestimulado a
estudar sem o uso de recursos na sala de aula com o qual o mesmo já tem um certo
domínio e familiarização. E é com base nestas limitações do docente que percebemos
a necessidade de uma formação continuada que contemple o uso das TIC.
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O conceito de formação continuada que é usada em nossa pesquisa é a que
como o próprio nome já diz: continua, portanto, é uma das etapas da formação
docente, sem fim, constante e que pode acontecer por conta própria ou por incentivo
do governo – Políticas Públicas.
Geglio (2004) afirma que o conceito de formação em serviço é considerado por
alguns autores como sinônimo de formação continuada, tida como aquela que ocorre
depois de sua formação inicial e se estende pelo resto de sua vida, outros já
consideram esta formação como algo esporádico e que não necessariamente
contemple as necessidades da equipe, mas o autor afirma ser adepto do entendimento
de formação continuada que envolva toda a equipe que podem ocorrer no próprio
ambiente de trabalho ligadas a uma mobilização.
Vogt e Morosini (2012) afirmam que a escola é como um laboratório de formação
docente, ou seja, um dos espaços mais propícios para este momento visto que é um
espaço onde entre outras possibilidades podem ocorrer discussões sobre as
dificuldades que aparecem cotidianamente, trocas de experiências e construção de
novas aprendizagens que estarão ajudando na construção de novos conhecimentos e
capacitação de seus docentes. As reuniões pedagógicas são um dos espaços mais
propícios a esta formação desde que seja utilizada para estudar e analisar as
situações e a partir destas discussões sejam construídas novas possibilidades no
processo de aprendizagem, contribuindo assim para a qualidade do ensinar e
aprender.
O desafio de desenvolver o processo de formação continuada no espaço escolar
é compreender a escola como ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam
vistos como atos isolados, mas sim como atividades interligadas e inovadoras, visto
que o ambiente escolar viabiliza as práticas reflexivas e elaboradas com a finalidade
de enfrentar os problemas encontrados no próprio ambiente.
Além disso, a formação continuada deve ser entendida como um espaço de troca
simultânea de experiências de forma coletiva e colaborativa, refletindo e buscando
soluções.
Ressaltamos que as formações continuadas no ambiente escolar devem ser bem
planejadas de forma que contemple sempre as necessidades dos docentes e
discentes buscando a melhoria do processo ensino-aprendizagem.
A pesquisa trata de um estudo de caso onde buscou-se perceber como ocorre o
uso das TIC’s nas salas de aula, e a contribuição do coordenador pedagógico para tal
prática a partir dos relatos de experiências dos professores e do próprio CP quanto à
formação em serviço voltada para o uso dos recursos digitais.
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3. METODOLOGIA
O locus da pesquisa foi a Escola de Ensino Médio Francisco Jaguaribe, que faz
parte da rede estadual de ensino e está localizada na cidade de Jaguaruana - CE. A
escola conta com 21 professores e cerca de 560 alunos.
Iniciamos a pesquisa com uma pré-seleção de livros, artigos e revistas – online e
impressos – que tratam de temas como: TIC’s, coordenação pedagógica, formação
continuada, uso de recursos digitais em sala de aula e demais temas que perpassam
pelos fatores ligados à quantidade e qualidade do uso de recursos digitais na sala de
aula, leituras estas que transcorreram a trajetória da pesquisa.
Após a escolha de alguns textos considerados mais relevantes para a pesquisa
foram realizadas as devidas leituras, e com base nestas foram então coletados
registros de reservas do LEI – Laboratório Educacional de Informática, nesses
documentos constam: nomes de professores, data das aulas, número de aulas
reservadas e turma contemplada com o uso do recurso. Então foram analisados todos
os documentos disponibilizados pelos gestores da escola em questão e com base nos
registros pode-se ter um panorama da frequência de uso dos recursos.
Já com os dados sobre o uso dos recursos – frequência – em mãos, buscou-se
então perceber como os mesmos são utilizados, então nessa fase da pesquisa para
perceber aspectos referentes ao LEI nos baseamos nos relatórios mensais que são
realizados pelos professores regentes do espaço para perceber como o professor se
apropria deste. Para melhor entendermos como os professores se apropriam dos
recursos nas salas de aula e questões referentes à sua formação inicial e continuada,
foram aplicados questionários a todos os docentes, dos quais apenas 17
responderam, e posteriormente foram realizadas entrevistas de esclarecimentos para
casos onde ocorreram desacordo entre os dados encontrados nos registros de
reservas e nos questionários, os dados foram então tabulados e criados gráficos que
retratam a frequência do uso do data show e os recursos digitais mais utilizados.
Para compreendermos as características dos encontros pedagógicos e a função
formadora do CP, além dos dados que puderam ser encontrados nos questionários
aplicados aos docentes, o CP também respondeu um questionário específico para seu
cargo, com questões direcionadas a sua função de formador.
A partir destes dados a análise foi dividida em duas partes levando em
consideração os cargos exercidos por cada indivíduo: na primeira analisamos a prática
docente e sua formação através de observação e questionários com o intuito de
perceber se na formação docente dos docentes há/houve um espaço destinado ao uso
das TIC’s, a opinião dos mesmos quanto ao uso e características deste, já na
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segunda, foi analisada a prática do coordenador pedagógico referente ao processo de
formação em serviço em especial a formação para o uso dos recursos digitais.
4. RESULTADOS ENCONTRADOS
No transcorrer da pesquisa pudemos perceber que alguns professores reservaram
poucas vezes o Laboratório Educacional de Informática – LEI, e que alguns
reservaram apenas para a realização de atividades que nem sempre estão ligadas ao
conteúdo das salas de aula. Realizamos então uma análise dos relatórios do LEI
buscando perceber como ocorre o uso deste espaço educacional como suporte do
professor no processo de ensino e aprendizagem.
Mensalmente os professores regentes do LEI, escrevem um relatório das
atividades desenvolvidas no mesmo acerca do mês anterior, em que consta nomes de
professores, quantidade de horas e atividades desenvolvidas, o que nos dá um
suporte para perceber como ocorre o uso deste espaço por parte dos professores.
Durante o mês de fevereiro foram dedicadas 3h20min para o suporte ao trabalho
dos diretores de turma – DT’s – e 112h50min destinados a suporte a professores na
realização de atividades como pesquisas e formatação de trabalhos direcionadas a 3
turmas.
O LEI da escola conta com 30 computadores, porém durante o transcorrer do ano
de 2015 alguns problemas puderam ser observados. No mês de março apenas 12
computadores estavam em condições de uso devido a restrições de acesso à internet,
problema este que durou 18 dias. No decorrer deste mês apenas 1 professor utilizou o
LEI – durante 12 h – para realizar atividades voltadas para o processo de ensino e
aprendizagem e 5 professores utilizaram – durante 16h – para realizar atividades
referentes a preenchimento de avaliações do Projeto Professor Diretor de Turma –
PPDT.
No decorrer do mês de abril 2 professores – durante 24h – utilizaram o LEI para
realizar atividades de construção de quadrinhos referentes ao conteúdo trabalhado em
sala de aula, 5 – durante 23h – para aprofundamento de conteúdo, pesquisa e
formatação de textos e 9 utilizaram – durante 35h – direcionando suas aulas à
realização do preenchimento de avaliações referentes ao PPDT.
Em maio foram destinadas 66h para a realização de atividades de 5 professores,
destinadas ao auxílio na pesquisa e formatação de trabalhos propostos pelos
professores, com uso de navegador, editor de texto e software de produção de slides.
Junho foi um mês que teve 32h destinadas a atividades dos DT, 4h destinadas ao
uso de uma ferramenta tecnológica indicada na base comum do LEI, 8h destinadas ao
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suporte a 2 professores em atividades de pesquisa e formatação de textos e 58h
direcionadas a pesquisas para produção de material para a feira de ciências da
escola.
Em agosto foram 8h para jogos educativos on-line onde 2 professores
participaram desta atividade com 3 turmas, 4 professores destinaram 12h para dar
continuidade de suas aulas, com pesquisa, digitação e formatação de textos.
Setembro tiveram 4 professores que em 16h foram apoiados pelo professor
regente do LEI para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e formatação de
texto. 8 DT levaram suas turmas ao LEI para que fossem realizadas atividades de
autoavaliação no SIGE - Sistema De Gestão Escolar.
Outubro 3 professores levaram turmas ao LEI para a realização de atividades de
pesquisas totalizando 28h e 4 PDT levaram suas turmas para dar continuidade ao
preenchimento das autoavaliações.
Salientamos que as atividades ocorridas no LEI podem ser divididas em base
comum – atividades que são comuns a todas as escolas da rede – e diversificada –
apoio aos professores da escola.
Percebemos que grande parte das atividades desenvolvidas neste espaço são
para preenchimentos de dados – suporte aos DT – atividades da base comum e as
atividades de apoio à produção de conhecimento em sala de aula – atividades de
pesquisa, digitação de textos, produção de slides entre outras.
Embora nos relatórios não haja maiores detalhes de como ocorram estas
atividades, pela maneira como são organizadas e expostas algumas informações, fica
compreensível que na maioria das vezes os alunos que utilizam este espaço não
estão desenvolvendo habilidades crítico-reflexivas, visto que não há indícios de
discussões nem debates sobre as fontes de tais pesquisas, pois sempre que se fala
em atividade de pesquisa vem seguida de digitação e formatação de textos e não
construção o que deixa uma lacuna quanto ao que está sendo digitado e ou
formatado, pois os trabalhos ficam passiveis de meras cópias de textos disponíveis na
rede de internet tidos assim, como verdadeiros e inquestionáveis, o que sabemos que
nem tudo disponível na rede pode ser visto como verdadeiro e isso deve ser
questionado com os alunos.
Não queremos aqui emitir juízo de valor quanto ao professor no uso dessas
ferramentas, mas refletir sobre alguns problemas que podem ocorrer no processo de
ensino e aprendizagem quando o professor não tem uma preparação para o uso eficaz
da ferramenta em questão, visto que em um cruzamento de dados entre questionários
e os relatórios podemos perceber que nas formações iniciais dos docentes na maioria
das vezes não teve um momento direcionado ao uso das TIC voltadas para o ensino,
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o que nas falas dos professores fica claro que se restringem a estas características de
uso simplista por não terem domínio sobre outras possibilidades de uso o que justifica
a necessidade de serem realizadas formações em serviço voltadas para suplantar esta
falha no processo.
5. CONCLUSÃO
Tendo em vista os documentos observados durante a pesquisa, podemos
perceber a necessidade de formações em serviço voltadas para o uso dos recursos
digitais e um dos momentos mais propícios para tal formação são as reuniões
pedagógicas. Baseando-se nos argumentos apresentados pelos docentes e nas
observações feitas em locus, ficou evidente que na escola pesquisada, as reuniões
pedagógicas não abordam os processos formativos com grande frequência pois seu
direcionamento consiste no repasse de informações de caráter normativo.
É imprescindível que todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem
se conscientizem de que há necessidade de uma formação continuada que contemple
o uso das tecnologias voltadas para o processo de ensino-aprendizagem, para que os
docentes possam melhor utilizá-las aliando não só o conteúdo abordado ao uso destas
tecnologias, como também empregando uma prática inovadora, aproximando os
discentes de um maior número de informações e preparando-os para selecioná-las, o
que justifica a necessidade de uma preparação de docentes e discentes para a
seleção de suas fontes, contribuindo assim para uma aprendizagem significativa, na
qual o aluno coloque em prática não só o conteúdo mas também a prática da pesquisa
em outras situações, construindo assim um cidadão crítico reflexivo.
Embora a análise tenha sido direcionada ao uso das tecnologias digitais, pudemos
perceber que a formação continuada na maioria das vezes não é baseada nas
necessidades internas e sim seguindo orientações externas via CREDE –
Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – e/ou planos e estratégias
de políticas públicas voltadas para a formação continuada docente, o que nem sempre
contempla os anseios dos docentes da escola, dificultando a sua participação por não
atenderem suas pretensões formativas, uma vez que não são construídas no chão da
própria escola contemplando as especificidades da equipe.
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Resumo:

Diante do aumento do uso de tecnologias em sala de aula e do
aperfeiçoamento de recursos que são utilizados com fins didáticos,
este estudo apresenta uma breve reflexão sobre o uso do aplicativo
WhatsApp como facilitador no processo de ensino-aprendizagem.
Trata-se de uma pesquisa de mestrado em andamento, que parte do
pressuposto de que as tecnologias são melhor aproveitadas na sala de
aula quando o professor as aceita, prepara a sua apropriação e tornaas um material pedagogicamente adequado. Busca-se, neste estudo,
compreender o potencial pedagógico do aplicativo, reunindo reflexões
de pesquisadores que se debruçam sobre o tema e relatos de
educadores que encaram o desafio de inserir recursos tecnológicos em
suas práticas diárias.

Palavras-chave:
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Abstract:

With the increase in the use of technology in the classroom and the
improvement of features that are used for teaching purposes, this study
presents a brief reflection on the use of WhatsApp application as a
facilitator in the teaching and learning process. It is a master of ongoing
research that assumes that technologies are best utilized in the
classroom when the teacher accepts, prepares to take ownership of
them and make them a suitable pedagogically material. We search, in
this study, understand the application of the pedagogical potential
gathering reflections of researchers that focus on the issue and reports
of educators who face the challenge of entering technological resources
in their daily practices.

Keywords:

Technology, pedagogical tools, WhatsApp

1. INTRODUÇÃO
Num movimento crescente, especialmente nos últimos anos, os dispositivos
móveis com acesso à internet deixaram de ser privilégio para poucos e estão cada dia
mais presentes na vida das pessoas, que, por sua vez, têm conquistado mais
facilidades de se comunicar, por exemplo, através de mensagens eletrônicas
instantâneas. Em ambientes escolares, é possível perceber que a popularização
destes meios têm aumentado os modos de interação entre alunos e professores.
Pungente, esse tema tem estimulado centenas de pesquisas na área e há inúmeros
relatos de situações em que Tecnologias Digitais de Informação, Comunicação e
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Expressão (TDICE) aparecem como suporte para modelos educacionais que rompem
com os métodos convencionais de ensino (LACERDA SANTOS, 2011).
Isso não significa, no entanto, que seja fácil compreender o modo de
funcionamento de relações construídas a partir dessas tecnologias. No meio de tantas
novidades que surgem a todo momento, inclusive com novas linguagens, uma
preocupação recorrente para educadores é o aumento da responsabilidade de
promover

aprendizagens

significativas,

pertinentes

e

contextualizadas,

em

comunidades cada vez mais dinâmicas e ávidas por novidades e atualizações.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) publicou, em 2014, um relatório, intitulado O Futuro da Aprendizagem Móvel:
implicações para planejadores e gestores de políticas, em que traz discussões que
visam melhorar a compreensão de como as tecnologias móveis, especialmente os
celulares, podem ser utilizadas para democratizar o acesso e melhorar a qualidade da
educação. O documento apresenta exemplos concretos de iniciativas nesse sentido,
bem como sugestões de atividades que podem ser praticadas por professores no dia a
dia. Há ainda observações minuciosas sobre um tempo que ainda está por chegar:
“Em um mundo que confia cada vez mais na conectividade e no acesso à
informação, os aparelhos móveis não são uma novidade passageira. À medida
que o poder e a funcionalidade das tecnologias móveis continuarem a crescer,
sua utilidade como ferramentas educacionais provavelmente se ampliará e,
juntamente com ela, seu papel central para a educação, tanto formal quanto
informal.” (UNESCO, 2014, p. 42)

A publicação do documento sugere dois importantes apontamentos: há uma
demanda de estudos e reflexões sobre este tema; e não há uma forma unanimemente
correta para lidar de maneira positiva com o uso de aparatos tecnológicos em sala de
aula. Uma vez que os celulares estão fortemente inseridos nas comunidades
escolares brasileiras, mesmo que seu uso seja proibido em grande parte delas, o que
se percebe é que a adaptação das formas de ensino para que respondam a essa
carência passa por novas possibilidades de organização do trabalho pedagógico.
Sendo assim, procura-se, na pesquisa em questão (em andamento para a
dissertação de mestrado em Educação da Universidade de Brasília), identificar, entre
as várias formas de auxílio que as ferramentas tecnológicas têm oferecido no campo
pedagógico, algumas que apresentam relevância e facilidade de uso. O aplicativo
WhatsApp, um dos mais populares do mundo e em grande ascensão no Brasil, é visto
como importante aposta nesse sentido, pois tem facilitado a interação entre membros
da comunidade escolar, além de estar conseguindo trazer recursos e conteúdos
originais para as salas de aula. Alguns exemplos práticos vivenciados por discentes
serão mais detalhadamente explorados ao longo deste artigo. Junto a eles, o estudo
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traz resultados preliminares de entrevistas feitas com professores do Centro de Ensino
Médio 9 de Ceilândia, que participaram de oficinas do Projeto Transiarte em 2015, um
projeto coordenado pela Universidade de Brasília, em parceria com a Secretaria de
Educação e de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal.
2. POTENCIAL PEDAGÓGICO DO WHATSAPP E METODOLOGIA UTILIZADA
Logo que foi lançado, em 2009, o WhatsApp foi definido como um aplicativo de
comunicação instantânea apenas para dispositivos móveis (smartphones e tablets),
mas as versões mais recentes podem ser utilizadas, também, em computadores
pessoais, através de navegadores de internet como o Google Chrome e o Mozilla
Firefox. Por meio dele, os usuários conseguem criar grupos de até 256 pessoas,
enviar mensagens ilimitadas com textos, fotos, áudios, vídeos, localização e,
recentemente, a ferramenta passou a disponibilizar a opção de efetuar ligações. Uma
das grandes vantagens do uso do WhatsApp é referente ao custo, pois o envio das
mensagens é gratuito, não há cobranças de tarifa anual, sendo necessária apenas
conexão com a internet para viabilizá-lo – o que pode ser feito de qualquer lugar. São
atualmente mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo, segundo dados publicados
nas redes sociais do dono da empresa, Mark Zuckerberg, que é, também, proprietário
do Facebook. Ele revelou ainda, que são mais de 42 bilhões de mensagens trocadas
diariamente; 1,6 bilhões de fotos compartilhadas e 1 bilhão de grupos, no total.
Há controvérsias sobre a denominação do WhatsApp como uma rede social. No
entanto, pela definição de Marteleto (2001), o aplicativo se encaixa como tal, pois
representa um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em
torno de valores e interesses compartilhados. Profissionais de diferentes áreas
defendem o aplicativo como ferramenta de comunicação rápida e promissora a ser
utilizada como plataforma de apoio à educação. Moran (2015) destaca de forma
positiva as facilidades proporcionadas pelo mesmo, que estimula a utilização de uma
linguagem mais familiar, com maior espontaneidade e fluência constante de imagens,
ideias e vídeos. É importante destacar ainda que a transmissão de conteúdo pode
acontecer de forma síncrona (em que a comunicação é realizada simultaneamente
entre os participantes, como em um chat) ou de forma assíncrona (na qual as
conversas se desenvolvem à medida que as mensagens são lidas, em tempos
diferentes para cada participante).
Diferentes tipos de abordagens são usados para examinar o modo como o
aplicativo está sendo aproveitado por professores em suas práticas cotidianas ou em
atividades específicas. Há diversos artigos acadêmicos publicados que relatam
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experiências exitosas sobre formas de apreensão da ferramenta, explicando,
principalmente, como ela foi usada, que situações foram propícias ou não e que
resultados gerou. No entanto, permanece merecendo apuração mais detalhada o que
mudanças como esta podem representar no planejamento didático dos professores de
maneira generalizada. Uma reflexão teórica sobre o que há de novo, de fato, e por que
é importante conhecer tais ferramentas, apropriar-se dos seus recursos e tirar proveito
deles, é fundamental para entender como têm se comportado os profissionais que
atualmente relatam dificuldades de lidar com a disputa da atenção dos seus
aprendizes com os celulares. A intenção é compreender em que medida o aplicativo
pode ser utilizado como ferramenta que une interesses dos alunos e dos professores,
sem que nenhum seja prejudicado em seus propósitos no ambiente escolar.
Este estudo busca estabelecer o significado desse fenômeno a partir do ponto de
vista dos participantes, no caso específico, de professores do ensino médio de escolas
públicas e particulares de diferentes regiões do Brasil. Além das entrevistas já
realizadas, as próximas etapas envolvem o envio de questionários on-line por e-mail e
entrevistas semiestruturadas com os respondentes que se dispuserem a participar
também, da segunda fase.
Espera-se, assim, chegar a um melhor entendimento das questões levantadas,
com pontos de vista detalhados dos atores do processo. A investigação é baseada
numa matriz de método qualitativo (CRESWELL, 2010), a partir de uma amostragem
bola de neve (BALDIN; MUNHOZ, 2011). Esta técnica, também chamada snowball
sampling, é uma forma de amostra não probabilística utilizada em pesquisas sociais,
nas quais os primeiros participantes indicam novos participantes, que por sua vez
indicam outros, e assim sucessivamente, até que seja alcançada a meta proposta.
3. RELATOS E EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS
3.1 O estado da arte: usos pedagógicos do WhatsApp
A pesquisa bibliográfica inicial para este estudo, realizada nos portais da Capes,
Google Acadêmico e Scielo, aponta um número grande de iniciativas que utilizam o
WhatsApp como recurso didático. Nem todas são conclusivas, mas, em geral, os
resultados obtidos enfatizam seu potencial como ferramenta quando inserido no
cotidiano das comunidades escolares. Destaca-se, a seguir, as observações sobre
pesquisas consideradas mais relevantes para o propósito deste estudo:
No artigo “WhatsApp – Uma nova ferramenta para o ensino”, de 2014, os autores
Wagner de Almeida Moreira Honorato e Regina Sallete Fernandes Reis mostraram
que o aplicativo pode ser utilizado como auxílio à atividade docente, permitindo a troca
de informações entre os alunos, e entre alunos e professores. Eles concluíram que o
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WhatsApp é uma ferramenta que ajuda a sanar dúvidas e estimula a participação em
atividades de aprendizagem. Os autores sugeriram que, para que seja bem
aproveitado, deve haver participação dos professores, mediando os grupos formados.
Os pesquisadores Patrício Câmara Araújo e João Batista Bottentuit Junior, no
artigo intitulado “O aplicativo de comunicação Whatsapp como estratégia no ensino de
filosofia”, publicado em 2015, refletem sobre a inserção de diferentes metodologias no
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), para o processo de
ensino-aprendizagem. Apresentaram o WhatsApp como aplicativo de comunicação
didático-pedagógica viável e verificaram um envolvimento mais espontâneo com um
recurso que faz parte do cotidiano dos adolescentes.
Três professoras de Ciências Biológicas de uma escola estadual do Rio de
Janeiro publicaram um relato detalhado da experiência realizada com 162 alunos.
Lucilene Campos da H. Silva, Josiane Cescon F. da Silva e Marcia Martins Ribeiro, no
artigo “WhatsApp e a educação: uma ferramenta que pode contribuir para o ensino de
Biologia” mostram como, a partir do interesse dos estudantes da 2ª série, foram
elaborados trabalhos com o uso do aplicativo. As autoras relatam que muitos
professores normalmente reclamam da insistência dos estudantes em utilizar celulares
em salas de aula. E que, apesar da proibição do uso de aparelhos nas escolas do
estado do Rio de Janeiro, pela Lei nº 5222, de 11 de abril de 2008, a prática ocorre em
larga escala. As professoras explicam que optaram por realizar um trabalho com o
WhatsApp porque se trata de um instrumento muito difundido entre os jovens. A ideia
era transformar um aplicativo popular em mais um ambiente educativo. De acordo com
as autoras, tudo começou quando alguns alunos pediram para resolver questões de
vestibulares, mas não havia tempo adequado para isso durante as aulas, nem verba
escolar para pagar cópias para todos. Diante disso, elas resolveram atender aos
pedidos dos alunos e enviar os exercícios digitalizados para grupos de WhatsApp. A
grande adesão à proposta facilitou não somente o acesso às questões de vestibular,
como também, estimulou a participação e o envolvimento dos alunos nas aulas de
Biologia como um todo. “O aplicativo WhatsApp foi um importante elo entre
professores e alunos, assim como entre os próprios estudantes, que utilizaram o
material para sanar dúvidas” (SILVA; SILVA; RIBEIRO, 2015, p. 9).
Em outros idiomas que não o português, é possível encontrar trabalhos
igualmente interessantes com a temática. “WhatsApp Goes to School: Mobile Instant
Messaging between Teachers and Students”, publicado por Dan Bouhnik e Mor
Deshen, por exemplo, descreve vantagens técnicas e educacionais do WhatsApp. Os
autores demonstram como a ferramenta ajuda na criação de um ambiente agradável
de aprendizagem e como isso facilita a interação entre colegas. Eles indicaram ainda,
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outros pontos positivos do aplicativo, como a acessibilidade a materiais inéditos e a
disponibilidade de continuação da aprendizagem fora do horário das aulas.

3.2 Estudo de caso: o uso do aplicativo por professores do CEM 9
Ao longo de 2015, oficinas do Projeto Transiarte foram realizadas semanalmente
no Centro de Ensino Médio 9 (CEM 9), no município de Ceilândia (DF), Brasil. Um dos
objetivos destas atividades é a inserção de uma cultura didática digital no
desenvolvimento de experiências a partir da arte na Educação de Jovens e Adultos
(EJA). O projeto pauta-se no trabalho coletivo e nas produções estéticas tecnológicas
significativas, que dialogam com as experiências de vida dos estudantes,
materializadas em diferentes formatos digitais, como vídeos, animação, músicas,
poesias, entre outros.
O contato com quatro professores do 2º ano do 3º segmento da EJA nesta escola,
cujos alunos estão na faixa etária entre 18 e 65 anos, foi o ponto de partida para
pesquisar como eles utilizam o WhatsApp e que proveito consideram tirar dele. A
coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais, presenciais e
também, com perguntas feitas através do próprio aplicativo em análise. Os nomes dos
professores estão preservados, a fim de evitar que uma próxima etapa de estudos seja
prejudicada por influência da presente publicação. Destaca-se, a seguir, os principais
trechos apresentados por cada um deles.
O professor A considera que sua comunicação com os alunos funcionou bem
durante o período analisado. Segundo ele, o fato de todos na escola possuírem
celulares facilita os trabalhos desenvolvidos em sua disciplina. Foram criados grupos
de conversa entre ele, os alunos de cada uma das três turmas de 2º ano e os
pesquisadores do Transiarte envolvidos com os grupos: “Como todo mundo hoje tem
WhatsApp, a comunicação flui bem, porque é instantânea. Mesmo eu não estando
perto, consigo tirar dúvidas, marcar encontros, falar das aulas. Mas tem o lado de você
perder um pouco a privacidade. Os alunos ficam querendo conversar no final de
semana” (Professor A).
Já o professor B não vê problema em aumentar a carga horária de trabalho por
conta da inserção da tecnologia na sua prática pedagógica, e destaca as vantagens de
poder usar o WhatsApp em atividades escolares. Ele relata que alguns exercícios
foram otimizados com o auxílio do aplicativo: “A proximidade ajudou a construir uma
boa relação entre alunos e os pesquisadores do projeto. Nós ficamos mais envolvidos
com os diálogos todos, acompanhando de perto os exercícios, pedindo para enviarem
materiais que eles produziam pelo celular. Acho o WhatsApp é um importante recurso
pedagógico, pois facilita a comunicação além dos limites dos muros da escola. O único
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entrave, no meu ponto de vista, é que não é o tempo todo que os alunos têm acesso a
essas ferramentas” (Professor B).
O fato de nem todos os participantes dos grupos terem acesso à internet em todo
o tempo, preocupa também, o professor C: “Percebo que ainda há desafios na
utilização do WhatsApp,

algumas pessoas são reféns do Wi-Fi e acabam

prejudicadas, perdendo partes das discussões que fazemos nos grupos. Mas os
primeiros passos já foram dados. É interessante perceber que os alunos se empolgam
e ficam querendo ensinar coisas novas aos colegas, tipo as melhores formas fazer
edições de vídeo. Eles foram esclarecendo eventuais dúvidas entre eles mesmos”
(Professor C).
Já o professor D chama a atenção para mudanças no relacionamento entre
alunos e professores, provocadas pela inserção da tecnologia no dia a dia da escola:
“Os alunos de uma forma geral conseguem administrar essa ‘intimidade’ com os
professores, coisa que antigamente era inadmissível. Como a gente imaginaria que o
aluno teria o telefone particular do professor? Mas hoje é algo natural e sem maiores
problemas. Um ou outro aluno ainda confunde essa autonomia, gerando incômodos ou
má interpretação, mas no geral é uma ótima ferramenta de trabalho. As pessoas se
soltam muito no mundo virtual” (Professor D).
4. ANÁLISE DE DADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
É notória a efervescência do tema em análise no mundo acadêmico e também,
nas experiências individuais e coletivas de profissionais da educação em ambientes
como o que foi pesquisado até o momento, o CEM 9 de Ceilândia. Os trabalhos
analisados apontam para uma fonte rica de investigações e, ao mesmo tempo, para
um cenário incontornável no que se refere aos processos tradicionais de transmissão
de conhecimentos. As novas gerações já rejeitam situações convencionais de ensino e
de aprendizagem: a escola não consegue mais (e nem deveria) evitar o emprego
pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação, Comunicação e Expressão.
Tal premissa é portadora, entretanto, de situações problemáticas ainda em aberto
e que preocupam tanto teórica, quanto empiricamente, pesquisadores e professores,
não só no Brasil, como em outros países. Especificamente sobre a utilização do
WhatsApp em práticas pedagógicas, procura-se saber: Qual a melhor forma de se
valer do aplicativo para obter ganhos nas relações de ensino-aprendizagem? Como
evitar que os alunos, que utilizam tal ferramenta com grande frequência para
atividades que não são escolares, como a comunicação com amigos e familiares, se
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dispersem em exercícios pedagógicos? Que habilidades os professores precisam
desenvolver para tirar maior proveito da ferramenta?
Destaca-se a importância de considerar que as tecnologias são melhor
aproveitadas na sala de aula quando o professor as aceita, prepara a sua apropriação
e torna-as materiais pedagogicamente adequados. Além de entender que os aparatos
tecnológicos, por si só, não são capazes de educar ninguém, os professores devem
assumir o papel de formar cidadãos para um mundo complexo e cheio de desafios.
Kenski (2012) defende que a escola precisa garantir aos alunos a formação e a
aquisição de novas habilidades, atitudes e valores, para que eles possam conviver em
uma sociedade que está em permanente processo de transformação. “Abrir-se para
novas educações, resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e
aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica é o desafio a ser assumido por
toda a sociedade” (KENSKI, 2012, p. 41).
É importante constatar que os espaços escolares deixaram de ser somente
espaços físicos e ganharam novas configurações e possibilidades – que vão bem além
de extensões como muros, paredes, janelas ou mesmo horários rígidos.
Há um ditado popular que diz que “se você não pode com um inimigo, junte-se a
ele”. E, ao se deparar com o grande volume de textos, vídeos, fotos e sons à
disposição na internet, com conteúdos geralmente mais atrativos e convidativos que
as metodologias pedagógicas convencionais, o professor é levado a decidir se prefere
ter o WhatsApp como aliado para planejar seu trabalho ou se vai preferir tentar
combatê-lo.
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Resumo:

A Robótica Educacional possibilita que um aluno desenvolva várias
habilidades e áreas do conhecimento, pois permite a construção e
programação de robôs ou protótipos. Ela pode utilizar-se de kits
robóticos proprietários ou ainda de soluções construídas com
plataforma robóticas livres e sucata. O problema identificado, após o
estudo da Robótica Educacional nos últimos três anos, é que alunos de
cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio concentram-se na
replicação de soluções e acabam desmotivados com o uso desse
modelo pedagógico. Assim, é necessário estabelecer desafios
cognitivos que permitirão ao aluno desenvolver diversas habilidades e
ampliar a sua capacidade de aprender. Para tanto, optou-se em
desenvolver kits didáticos próprios, que fossem mais adequados ao
perfil dos alunos, visando ampliar as possibilidades de aprendizagem.
Este artigo apresenta algumas etapas realizadas para o
desenvolvimento de objetos de aprendizagem para robótica educativa,
tomando como ponto de partida várias experimentações realizadas nos
últimos três anos, em especial as realizadas na área de física, durante
o ano de 2015.

Palavras-chave:

Robótica Educativa, Objetos de Aprendizagem, Modelos Pedagógicos.

Abstract:

The Educational Robotics enables a student develops various skills and
areas of knowledge, because it enables to construct and to program
robots or prototypes. The Educational Robotics can use robotic owner
kits, or solutions built with free and scrap robotic platform. The problem
identified after the study of Educational Robotics in the last three years
is that students of courses Integrated Technical High School, has
focused on replication of solutions, and the use of this pedagogical
model has unmotivated them. Thus, it is necessary to establish
cognitive challenges that will allow the student to develop diverse skills
and increase their ability to learn. Therefore, it was decided to develop
educational kits own, which were more appropriate to the profile of
students, to increment learn-ing opportunities. This article presents
some phases carried out for the development of learning objects for
educational robotics, taking as a starting point several experiments
conducted in the last three years, especially those held in the physical
area during the year 2015.

Keywords:

Educational Robotics, Learning Objects, Pedagogical Models.
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1. INTRODUÇÃO
A utilização de recursos tecnológicos como forma de auxílio na educação torna-se
cada vez mais comum nas instituições de ensino, com o objetivo de complementar o
processo de aquisição do conhecimento. Atualmente, observa-se uma necessidade
crescente de se adotar em sala de aula uma metodologia de ensino que torne a
aprendizagem mais prazerosa e significativa e faça com que o estudante se sinta
instigado a participar efetivamente das aulas (Barba & Capella, 2012; Behar, 2009;
Costa, 2014; Palloff & Pratt, 2015).
Várias tecnologias podem ser utilizadas como mediadoras da aprendizagem, uma
das mais utilizadas são os objetos de aprendizagem (OAs), os quais segundo Behar
(2009) podem ser:
“ [...] qualquer material digital, como, por exemplo, textos, animação, vídeos,
imagens, aplicações, páginas web de forma isolada ou em combinação, com fins
educacionais. [...] São destinados a situações de aprendizagem tanto na
modalidade a distância quanto semipresencial ou presencial” (Behar, 2009, p.
67).

Pela definição de Behar (2009), fica claro que os objetos podem ser usados em
qualquer modalidade de ensino. Além disso, o foco deles é facilitar a compreensão
dos aspectos teórico-práticos de um determinado conteúdo e ampliar as possibilidades
de aquisição do conhecimento.
De forma semelhante, tem-se a Robótica Educativa (RE), que surge para viabilizar
ao educando o estudo de conceitos multidisciplinares como: física, matemática,
química, biologia, entre outras áreas do conhecimento, através de aplicações práticas,
levando o mesmo a desenvolver sua capacidade exploratória e investigativa, formando
um ambiente onde o professor deixa de ser o único agente provedor do conhecimento,
e o aluno passa a ter papel mais ativo e atuante em seu processo de aprendizagem
(Cabral, 2010).
A ideia é que com os kits robóticos educativos seja possível estabelecer desafios
cognitivos para os estudantes, despertando a atenção destes através de um
dinamismo obtido com o uso de diversos dispositivos robóticos, tais como motores,
sensores, engrenagens, rodas, entre outras.
Porém, com a simples replicação de soluções é impossível mensurar todo o
potencial da RE para a aprendizagem (Lopes & Fagundes, 2006). Assim, é necessário
estabelecer desafios cognitivos que permitirão ao aluno desenvolver diversas
habilidades e ampliar a sua capacidade de aprender. Para tanto, optou-se em
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desenvolver kits didáticos próprios, que fossem mais adequados ao perfil dos alunos,
visando ampliar as possibilidades de aprendizagem.
Ao analisar um objeto de aprendizagem tradicional, conforme define Behar (2009),
basta ter um repositório digital de OAs para “baixar” e usar o objeto como estabelece a
sua documentação agregada. Mas, como é possível reutilizar as soluções que
envolvem robótica educativa, robôs e dispositivos robóticos que auxiliam a
aprendizagem? Esse é o objetivo principal deste trabalho, analisar o processo de
desenvolvimento de dispositivos robóticos com fins educacionais e identificar
documentos que podem ser usados para descrevê-los como objetos de aprendizagem
tradicionais.
O texto deste trabalho prossegue apresentando na seção 2 algumas
considerações sobre a robótica educativa e os kits robóticos educativos; na seção 3
são descritos alguns modelos e mecanismos utilizados para o desenvolvimento de
objetos para a robótica educativa, e, finalmente, algumas conclusões na seção 4.
2. ROBÓTICA EDUCATIVA E KITS ROBÓTICOS EDUCATIVOS
A RE proporciona aos alunos a compreensão de conceitos abstratos de forma
prática e aplicada. Ao analisar alguns trabalhos de robótica educativa pode-se
perceber que grande parte utiliza kits robóticos educativos, que permitem a
disponibilização de atividades didáticas planejadas de acordo com a faixa etária e não
necessitam conhecimento de linguagens de programação, como, por exemplo, o Kit
Lego MindStorms.
O principal fator que motiva o uso desses kits é a facilidade em montar e
programar os robôs, usando metáforas e ambientes baseados em blocos. Além disso,
a utilização de várias peças articuláveis, motores e peças facilmente conectados faz
com que robótica seja utilizada na sala de aula em abordagens pedagógicas e
educacionais (Lopes, 2008); (Zilli, 2004).
Existem diversos tipos de kits de robótica disponíveis no mercado, mas apesar de
alguns serem brasileiros, a grande maioria é importada o que representa um custo de
aquisição elevado para as instituições. No caso de instituições públicas, este desafio é
ainda maior, pois a verba disponibilizada pelo governo, nem sempre permite o
investimento em inovações tecnológicas para serem aplicadas no ensino, o que acaba
restringindo a aplicação de novas metodologias.
Nos últimos 3 anos, após estudar e utilizar diversos kits robóticos educativos, e
desenvolver soluções usando dispositivos robóticos, percebe-se claramente a
predominância dos kits robóticos proprietários. Após as análises realizadas pode-se
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afirmar que este tipo de kit é adequado para alunos vinculados à educação básica (no
Brasil, considera-se que a Educação Básica é composta pela Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Médio, e Ensino Médio Técnico) (Brasil, 2010).
Porém, quando esses kits são utilizados com alunos matriculados em cursos
técnicos de nível médio, alguns problemas são identificados: (i) o aluno acaba, muitas
vezes, apenas replicando o que os manuais e exemplos de uso que acompanham os
kits definem; (ii) os alunos ficam desmotivados, pois as soluções de programação são
restritas e reduzidas; (iii) os alunos relatam que eles estão apenas “juntando” peças,
sem a possibilidade de criar novas.
Assim, percebe-se claramente, que para esse perfil de aluno não há inovação, há
uma certa inibição da criatividade ou restrição no processo criativo, o que deve ser
evitado, conforme argumenta (Lopes & Fagundes, As Construções Microgenéticas e o
Design, 2006):
“É bastante comum encontrar projetos que limitam a atividade dos sujeitos à
montagem a partir de modelos prontos, acabados, nos quais todos os erros e
estratégias estão compensados pelo autor original ou previstos nas instruções de
montagem. Tais projetos carregam o princípio da aprendizagem através da cópia
e da transmissão, ou, ainda, acreditam que, para uma proposta construtivista,
basta que tais modelos estejam contextualizados na forma de problemas do
cotidiano” (Lopes & Fagundes, 2006, p. 2).

Desse modo, resolveu-se, em conjunto com outros docentes da instituição, criar
alguns kits didáticos próprios, cujo principal requisito estabelecido é utilizar tecnologias
de baixo custo, para que no futuro seja possível aplicar as soluções elaboradas em
escolas públicas Municipais e Estaduais do município.
Após analisar algumas tecnologias optou-se por usar a plataforma Arduino, de uso
livre e baixo custo, que tem se destacado cada vez mais na área educacional. Com ela
as possibilidades são inúmeras, visto que possui a possibilidade de acoplar
componentes (shields) e outros recursos para expandir as suas funcionalidades
básicas (McRobert, 2011).
Os objetivos envolvidos com a proposta de desenvolver os kits educativos
compreendem (Santos, Nascimento, & Bezerra, 2010): (i) reduzir os custos para uso
da robótica educativa em sala de aula; (ii) possibilitar aos alunos a oportunidade de

criar soluções próprias voltadas ao mundo real; (iii) viabilizar um mecanismo de
aprendizagem mais dinâmico e estimulante; (iv) favorecer a criação de código com
autoria do aluno, (v) favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico, entre outras.
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3. OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA ROBÓTICA EDUCATIVA
Para elaborar um OA é necessário seguir um processo de desenvolvimento ou
uma metodologia (Behar, 2009; Jesus, Gomes & Cruz, 2012). Cada um dos processos
ou metodologias citados tem suas fases e características. No caso deste trabalho
optou-se pela metodologia proposta por (Behar, 2009), que se caracteriza pelas
etapas: concepção, análise ou elaboração, planificação ou projeto, implementação ou
desenvolvimento e avaliação. Essa metodologia foi selecionada porque possui
artefatos que são adequados à criação de objetos educacionais físicos.
Os objetos de RE, assim como os tradicionais, devem: estimular o raciocínio e
pensamento crítico; traduzir questões relevantes aos alunos do ensino médio; e
oferecer oportunidade de exploração da realidade (Junior Machado, 2008).
Na maioria dos casos, as equipes que desenvolvem os OA são multidisciplinares,
compostas por pessoas de diversas áreas, incluindo também, os docentes e os
discentes.
Assim, tendo em mente as etapas definidas por Behar (2009), foi estabelecido um
processo de desenvolvimento para OA para robótica educativa. Destaca-se que foram
incluídos alguns elementos pertinentes ao contexto da robótica, visto que além de
recursos digitais, os objetos da robótica, também, incorporam recursos físicos e
eletrônicos.
A etapa de concepção é organizada numa reunião de Brainstorming, onde é
definido o tema central do objeto e a sua área de aplicação, por exemplo, a física.
Essa na verdade, foi a área do conhecimento apontada como a que os alunos mais
possuíam dificuldades, com base num questionário que foi aplicado no ano de 2014. O
questionário contou com a participação de aproximadamente 150 alunos matriculados
em cursos técnicos de nível, que responderam às cinco perguntas abaixo:
 Qual (is) disciplinas você consegue aprender facilmente e sem apoio?
 Qual (is) disciplinas você consegue aprender de forma razoável?
 Qual (is) disciplinas você consegue aprender, mas com apoio?
 Qual (is) disciplinas você tem algumas dificuldades em aprender?
 Qual (is) disciplinas você tem muita dificuldade?
O objetivo do questionário era descobrir em qual(is) disciplina(s) os alunos
enfrentavam algum tipo de problema no aprendizado. De acordo com os dados
coletados, as disciplinas mais citadas foram: Biologia, Física, Matemática e Química,
exatamente nesta ordem. Após esse levantamento, foram realizadas algumas
1651

reuniões com docentes da Instituição e a área de física foi apontada como a ideal para
o início das experimentações.
Para iniciar o projeto do objeto para física foi necessário estabelecer alguns
aspectos:
 Qual Unidade de Aprendizagem (UA) seria utilizada? A UA escolhida deve ser
dominada pelo professor que irá utilizar o OA, pois o conhecimento
empregado na construção do objeto não pode dar margens a interpretações
errôneas. No caso da área de física ficou estabelecido que a UA seria a de
MRU (Movimento Retilíneo Uniforme) e MRUV (Movimento Retilíneo
Uniformemente Variado);
 Qual proposta lúdico-pedagógica seria adotada? O OA deve abordar a teoria
pedagógica que foi pensada para ele e deve possibilitar ainda trazer aspectos
relevantes de aprendizagem. No caso do objeto da física estabeleceu-se que
o dispositivo robótico deveria ser um carrinho autônomo, que permitisse
realizar algumas configurações básicas, de modo a demonstrar de forma
prática o que seria distância, o que acontece com a velocidade e o tempo,
entre outros aspectos;
 Qual o contexto de aprendizagem? Analisar quais as condições de
aprendizagem dos alunos, níveis de conhecimento já constituídos sobre o
tema e sua familiaridade com as tecnologias. No caso do estudo de caso da
área de física escolheu-se uma turma do curso técnico em informática, visto
que já possuíam conhecimentos vinculados à programação e deveriam
pesquisar aspectos relacionados com a integração dos componentes e
dispositivos eletrônicos.
Posto isto, foi realizada a análise ou elaboração do OA, criando o documento
contendo a visão essencial do objeto. Para o exemplo da física foi criado um carrinho
que permitisse explorar os conceitos de deslocamento, velocidade, tempo e
aceleração. Nessa mesma etapa foram estabelecidas algumas metas que o aluno
deveria atingir quando usasse o carrinho para explorar os tópicos acima.
Outras etapas realizadas foram a de projeto e implementação, neste caso o
projeto do hardware, ou o robô propriamente dito e o código para controlá-lo. Todos os
envolvidos com o desenvolvimento do carrinho tiveram suas atividades mapeadas e
registradas em uma ferramenta de gerenciamento (Trello), de modo que todos
pudessem acompanhar o andamento das atividades. Cabe observar que o
desenvolvimento de um AO, vinculado à robótica, precisa levar em conta não somente
requisitos de software, mas também, de componentes e recursos eletrônicos. Assim,
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de modo a registrar todos os resultados obtidos com o desenvolvimento do OA foram
criados vários modelos de documentos:
 Documento “aplicação pedagógica”, que descreve quais as atividades
didáticas que podem ser realizadas com o objeto;
 Documento “componentes eletrônicos”, que apresenta a lista de todos os
componentes eletrônicos que podem ser utilizados para criar o objeto, bem
como os cuidados que devem ser observados no seu uso;
 Documento codificação, que contém os códigos relacionados com a solução;
 Documento “modelo do circuito”, que inclui o projeto do circuito eletrônico
elaborado com a ferramenta de modelagem Fritzing;
 Documento “testes e resultados”, que descreve os testes realizados, os
problemas e soluções aplicadas em sua resolução;
 Mídias, composto por vídeos e imagens produzidas com a experimentação.
Todos

esses

documentos

foram

elaborados

para

permitir

a

completa

documentação do OA, de modo que o carrinho pudesse ser montado facilmente por
outros alunos. Nota-se aqui que a ideia da documentação não é a “mera cópia” ou
“replicação” das soluções elaboradas e estudadas, mas sim o detalhe de todos os
aspectos, visando que o aluno possa fazer as adaptações que julgar necessárias, e
ainda que ele possa retirar componentes, sendo que seu código terá que excluir os
comandos desnecessários. Além disso, com a documentação fica mais fácil acoplar
componentes e introduzir novas funcionalidades ao carrinho. A Figura 1 ilustra o
carrinho que foi construído para a atividade de física, descrita previamente.

Figura 35 - O Carrinho Desenvolvido

Durante o desenvolvimento das atividades vinculadas ao carrinho foram
realizadas somente algumas avaliações, com pequenos grupos de alunos. Sendo que
até o momento, aproximadamente, 15 alunos utilizaram a solução elaborada. Isso
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porque foram realizados vários testes e algumas inconsistências nos programas foram
detectadas. O próximo passo consiste em aplicar a solução com uma turma de 40
alunos e verificar suas impressões e analisar os seus efeitos sobre a aprendizagem.
4. CONCLUSÕES
Com a realização deste estudo foi possível comprovar que a Robótica
Educacional é uma importante ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem, podendo
ser aplicada em diferentes níveis de ensino, através de aplicações em diversas áreas
do conhecimento.
Foi possível constatar, durante a realização das atividades, que os alunos
envolvidos desenvolveram não só suas habilidades técnicas, bem como habilidades
de escrita, comunicação, colaboração, interação e também, aplicaram de forma prática
nas experimentações os conceitos aprendidos em sala de aula.
O comportamento dos alunos foi bem diferente do comportamento apresentado
pelos alunos que usaram kits robóticos educativos prontos. Os alunos demonstraram
mais motivação, maior interesse em resolver os problemas, sua autoestima também
melhorou, pois eles se identificavam como seres capazes de criar coisas novas e que
poderiam ser usadas por outras pessoas, além de propiciar uma maior interação entre
os envolvidos e o desenvolvimento de soluções criativas.
Nesse sentido, os alunos têm explorado questões como velocidade e aceleração,
utilizando carrinhos. Com esse mesmo carrinho, eles já começaram a abordar
questões de matemática, tais como as relacionadas com proporção, onde a partir das
variáveis “velocidade, distância e tempo” é possível fixar uma delas e abordar
questões vinculadas com proporção direta e inversa.
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Resumo:

O presente trabalho objetiva elucidar o potencial do uso de ambientes
de programação de computadores no desenvolvimento da criatividade
em estudantes de ensino fundamental, através de uma pesquisa
qualitativa de caráter experimental, realizada por meio de oficinas do
software Scratch, utilizando técnicas de grupo focal e desafios com uso
de criatividade e lógica. Como resultado, procurou-se identificar,
analisar e dialogar sobre atitudes que evidenciem o uso de categorias
de análise que possam salientar o uso intencional de pensamento
criativo durante a pesquisa. Entre os resultados obtidos, foi identificado
o uso das categorias de análise e construídas análises dos resultados
obtidos nos desafios.

Palavras-chave:

Criatividade, programação, lógica.

Abstract:

This study aims to elucidate the potential of using computer
programming environments in the development of creative thinking in
primary school students. It is a qualitative research experimentally
performed using Scratch software workshops and focus group
techniques, solved challenges using creativity and logic. As a result, we
tried to identify, analyze and talk about attitudes that demonstrate use
of categories of analysis that can point out intentional use of creative
thinking during the search. Among the results, the use of analytical
categories proposed and constructed analysis of the results obtained in
the challenges identified.

Keywords:

Creativity, programming, logic.

1. INTRODUÇÃO
Com a velocidade de tráfego da informação e a exigência de domínio tecnológico
que se faz sentir na nossa cultura conectada, não se pode ignorar ferramentas que
estão disponíveis, muitas vezes de forma gratuita, e que possam criar um significativo
potencial de desenvolvimento criativo para nossos jovens, tornando-os mais
autônomos e capazes de (re) criar sua realidade.
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Apoiada nessa justificativa, a pesquisa norteia-se pelo seguinte problema: De que
forma, a utilização de ambientes de programação de computadores para crianças
pode desenvolver e potencializar o pensamento criativo de estudantes do ensino
fundamental? Em síntese, o objetivo geral da pesquisa é investigar como se dá o
comportamento de jovens estudantes diante do uso do computador e ambientes de
programação, observando o despertar da criatividade e a sua potencialização.
Como objetivos específicos, foram elencados: investigar recursos da ferramenta
Scratch e seu potencial na construção de propostas didáticas; identificar obras e
autores sobre criatividade e processo criativo; elencar categorias de análise que
possam apontar o uso da tecnologia como ferramenta de potencialização da
criatividade; acompanhar o desenvolvimento individual e coletivo dos alunos
participantes do projeto de acordo com a proposta desta pesquisa.
2. MITCHEL RESNICK E A APRENDIZAGEM CRIATIVA

O trabalho continuado de investigação e aperfeiçoamento das linguagens e dos
ambientes de programação para jovens, desenvolvido no MIT, produziu a ferramenta
Scratch. Seu ambiente gráfico de programação é inovador, sendo possível trabalhar
cooperativamente e utilizar mídias diversificadas.
A ferramenta Scratch – cujo slogan é “imagina, programa, compartilha”, conforme
Figura 1, foi divulgado, publicamente, em maio de 2007 e concebido e desenvolvido
como resposta ao problema do crescente distanciamento entre a evolução tecnológica
no mundo e a fluência tecnológica dos cidadãos (EDUSCRATCH, 2012).

Figura 1 – Slogan do Scratch e seu principal personagem.

Com o Scratch, é possível fazer algo semelhante, misturando diferentes tipos de
clipes de mídia de forma criativa, usando uma programação matemática similar à feita
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nos programas de computador reais, conforme Figura 2, porém de forma muito lúdica,
simples e intuitiva. É uma aplicação destinada a ser utilizada por crianças a partir dos
oito anos e foi desenvolvida pela equipe Lifelong Kindergarten do MIT Media Lab e
coordenada por Mitchel Resnick (EDUSCRATCH, 2012), sendo uma nova roupagem
para a linguagem de programação LOGO, que foi introduzida nos anos 80.

Figura 2 – Imagem do ambiente completo do Scratch em versão em inglês.

Entre os recursos do Scratch, pode-se citar as competências para a resolução de
problemas e para a concepção de projetos com raciocínio lógico, decomposição de
problemas complexos em partes mais simples, identificação e eliminação de erros,
desenvolvimento de ideias, desde a concepção até a concretização do projeto,
concentração e perseverança (MARQUES, 2009).
Os conceitos específicos de programação experimentados são a sequência,
iteração

em

ciclos,

instruções

condicionais,

variáveis,

execução

paralela,

sincronização, interação em tempo real, lógica booleana, números aleatórios, gestão
de eventos, desenho de interface do utilizador e estruturas de dados (MARQUES,
2009).
Dentre as características básicas da ferramenta Scratch, podemos citar:
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a) Programação com blocos de construção (building blocks): é
necessário encaixar blocos gráficos uns nos outros, formando empilhamentos
ordenados (stacks), que se encaixam apenas de forma que façam sentido
sintaticamente, não ocorrendo, assim, erros de sintaxe, conforme a Figura 3.
(EDUSCRATCH, 2012)
b) Manipulação de mídia: permite a construção de programas que controlam
e misturam gráficos, animação, texto, música e som, usando atividades de
manipulação de mídia, capturando-as diretamente da webcam ou do
microfone do usuário (EDUSCRATCH, 2012).
c) Partilha e colaboração: os usuários podem experimentar os projetos de
outros, reutilizar e adaptar as suas imagens e scripts, e divulgar os próprios
projetos, criando uma comunidade e uma cultura de compartilhamento.
(EDUSCRATCH, 2012)

Figura 3 – Blocos de Construção do Scratch.

De acordo com o portal EduScratch (2012), “as linguagens de programação
voltadas para crianças são um caminho ideal para que os pequenos programadores
adentrem no mundo das habilidades técnicas e produzam seus primeiros aplicativos e
animações”, desenvolvendo:
a) Competências de informação: aprendendo a selecionar, criar e gerir
múltiplas formas de mídia, incluindo texto, imagens, animação e áudio, as
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crianças se tornam mais perspicazes e críticas na análise das mídias que
observam à sua volta.
b) Competências de comunicação: uma comunicação eficaz no mundo
atual requer mais do que a capacidade de ler e escrever textos, envolvendo
os jovens na escolha, manipulação e integração de uma variedade de mídias
para se expressarem, individualmente, de forma criativa e persuasiva.
c) Competência de raciocínio crítico e pensamento sistêmico: à medida
que aprendem a programar, os jovens adaptam formas de raciocínio crítico e
de pensamento sistêmico, coordenando o tempo e a interação entre múltiplos
objetos.
d) Competência de identificação, formulação e resolução de problemas:
o Scratch apoia a formulação e resolução de problemas em contextos de
concepção (design) significativos. Criar um projeto Scratch requer que se
pense numa ideia, que depois se seja capaz de descobrir como dividir o
problema em passos menores e concretizá-los, usando os blocos de
programação da ferramenta.
e) Competência de criatividade e curiosidade intelectual: o Scratch
encoraja o pensamento criativo, pois envolve os jovens na procura de
soluções inovadoras para problemas inesperados, preparando-os para
encontrar novas saídas à medida que vão surgindo novos desafios, e não
apenas para saberem como resolver um problema pré-definido.
f) Competências interpessoais e de colaboração: por ser construído com
blocos gráficos, o código de programação é mais legível, acessível e
compartilhável do que outros programas, permitindo, assim, que os objetos
visuais e o código modular facilitem a colaboração, de maneira a possibilitar
que projetos sejam trabalhados em grupos, bem como o intercâmbio de
objetos e códigos.
g) Competência de autodirecionamento: ter uma ideia e descobrir como a
programar requer persistência e prática. Quando os jovens trabalham em
projetos baseados em ideias que consideram pessoalmente importantes e
significativas, estas geram motivação intrínseca para ultrapassar os desafios
e as frustrações encontradas no processo de concepção e de resolução de
problemas.
h) Competência de responsabilização e adaptabilidade: criar projetos no
Scratch requer que se tenha em mente o público alvo e o modo como outras
pessoas reagirão e responderão a eles, uma vez que é fácil modificá-los e
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revê-los, sendo possível, portanto, alterá-los de acordo com a reação de
terceiros.
i) Competência de responsabilidade social: pelo fato de os programas
serem compartilháveis, os alunos podem gerar discussão de assuntos
importantes do seu ambiente de aprendizagem mais próximo (turma, escola),
bem como da mais vasta comunidade internacional do Scratch.
3. METODOLOGIA APLICADA NA PESQUISA

Em razão dos objetivos da presente pesquisa, esta se classifica como qualitativa e
elege o método de grupo focal e análise exploratória para obtenção e tratamento dos
dados coletados. Em relação ao método, Gatti (2005), na obra Grupo focal na
pesquisa em ciências sociais e humanas, aponta as preocupações dos cientistas
desse campo, que adotam metodologias qualitativas e concebem essa técnica como
meio de investigação, em que as redes de interações são privilegiadas.
Quanto às maneiras de registrar as interações do grupo focal, optamos pela
gravação em áudio e vídeo e, paralelamente, foram feitas anotações por escrito para
auxiliar na etapa de análise posterior. Na condução dos trabalhos no grupo focal, o
pesquisador foi o moderador e um orientando de graduação participou como relator,
tendo sido previamente capacitado para tal função.
A técnica do grupo focal foi utilizada com o objetivo de obter informações sobre as
relações dos estudantes com a tecnologia e entre si, antes e depois das oficinas.
Em relação às etapas da pesquisa de campo, o primeiro encontro foi denominado
“Conhecer”, e o último encontro, “Processar”. Nos demais momentos, foram
desenvolvidas quatro oficinas de uso da ferramenta, denominadas “Instrumentar”,
Potencializar”, “Experimentar” e “Criar”, e em todas elas utilizamos a técnica de análise
exploratória, registrando com voz e vídeo os participantes e seu desempenho na
ferramenta, conforme Figura 4.

Figura 4 – Etapas da pesquisa. (Fonte: Primária)
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Na primeira sessão de grupo focal, o objetivo foi compreender como se dariam as
regras sociais dos indivíduos da pesquisa, o quanto cada um conhecia anteriormente
do tema “tecnologia” e, mais especificamente, do computador, e como externalizavam
os temas “matemática”, “lógica” e “criatividade”. Todos os registros e análises
posteriores foram feitos pelo pesquisador.
Posteriormente, durante as oficinas, usamos a análise exploratória, que visa
registrar e identificar as relações de aprendizagem, experimentação e descoberta de
cada indivíduo. Por fim, aplicamos o método do grupo focal com os mesmos
participantes, após as oficinas, para identificar o tipo de crescimento de relação social,
apropriação tecnológica e os momentos de identificação do pensamento criativo que
cada indivíduo demonstrou por meio da aderência às categorias de análise.
As etapas foram divididas dessa forma com os seguintes objetivos, conforme
Figura 4:
a) Conhecer: etapa inicial de apresentação dos seis participantes da qual
fizeram parte, ainda, o moderador e o relator. Nesse grupo focal, com 60
minutos de duração, foram expostas questões sobre o contato que cada um
tem com computador e jogos, na escola e em casa. Após as questões, foi
solicitado que cada um conceitualizasse “criatividade” e sinalizasse o
momento em que ela está presente em suas vidas.
b) Instrumentar: etapa da Oficina 1 ocorrida no mesmo dia do 1º Grupo
Focal, com a duração de 120 minutos. O objetivo consistiu em apresentar
aos estudantes a ferramenta estudo da pesquisa, fazendo uma abordagem
instrumentalista, ou seja, focando a metodologia na apropriação técnica, nos
conceitos de uso e interfaces, que constroem as “habilidades de domínio”,
segundo Alencar e Fleith (2003). A etapa foi executada em duplas no
computador, usando a técnica de Coding Dojo - técnica lúdica de ensino
colaborativo de programação, onde programadores iniciantes e avançados
resolvem um problema matemático em conjunto, num espírito de não
competição, sob alternância entre os programadores.
c) Potencializar: etapa da Oficina 2 ocorrida em outro dia, com a duração de
180 minutos. O objetivo foi apresentar aos estudantes um desafio de mover
objetos de forma intencional, usando a ferramenta estudo da pesquisa. Eles
foram orientados a programar para um personagem, no caso, com o rosto
deles mesmos, se mover em um plano cartesiano com o controle do teclado.
A proposta deveria ter contexto da vivência dos estudantes para favorecer a
“motivação intrínseca” (ALENCAR; FLEITH, 2003), e os mesmos deveriam,
no fim da oficina, ter criado um jogo simples de movimento de tela, usando
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novamente a técnica de Coding Dojo. Na ferramenta, foram empregados
recursos de movimento, mudança de escala, troca de traje, movimentação
cartesiana, troca de cenário e sumir/aparecer objetos, apresentando a
ferramenta no que tange à lateralidade, movimentação espacial

e

deslocamento do objeto, sempre usando o movimento pelo teclado.
d) Experimentar: etapa da Oficina 3 ocorrida em outro dia, também sem
ultrapassar uma semana em relação à anterior e com a duração de 180
minutos. O objetivo foi continuar o desafio anterior, apresentando aos
estudantes mais uma proposta: além de mover objetos, tocar sons ao fazer
certos eventos, inclusive sons dos alunos captados por microfone, usando
Coding Dojo. Foram usados todos os recursos anteriores e acrescentados
sons, eventos e pontuação para cada evento, possuindo um personagem vilão
e um personagem vítima que deveria ser “salvo”, ambos construídos pelos
próprios estudantes, com vistas a externar suas próprias motivações, de modo
a construir um “processo criativo relevante” (ALENCAR; FLEITH, 2003). O
objetivo dessa etapa foi explorar outras mídias, como o som, e apresentar
cálculos matemáticos simples, atrelados a eventos “reais”, gerados no jogo de
acordo com a movimentação dos personagens. Além disso, nos últimos 30
minutos da Oficina, cada dupla repassou o seu jogo a outra dupla, observando
enquanto eles jogam, para que eles mesmos pudessem observar outras
pessoas atuando na ferramenta que eles criaram.
e) Criar: etapa da quarta e última Oficina, realizada no máximo uma semana
após a terceira, tendo duração de 90 minutos. O objetivo foi continuar o desafio
anterior, pelo que cada estudante foi orientado a fazer seu jogo sozinho, sem a
presença do seu par, isto é, sem qualquer suporte (scaffolding), seja de um
colega ou adulto. Nesse desafio, cada um pode alterar ou melhorar o jogo de
acordo com sua vontade, sem seguir qualquer tipo de regra pré-determinada. A
intenção dessa etapa foi, uma vez internalizadas, a ferramenta e as suas
técnicas, permitir ao estudante explorar a ferramenta de forma criativa e
independente, sem intervenções do pesquisador.
f) Processar: etapa final do grupo focal com os estudantes, com duração de 90
minutos. Nessa fase, foram expostas questões sobre o que cada um gostou e
não gostou nas oficinas, como um procedimento de processamento de
dinâmicas. Em seguida, cada um teve a oportunidade de externalizar sua visão
sobre os pontos: matemática aplicada no dia a dia, uso da lógica para resolver
problemas e uso da criatividade durante as oficinas.
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Após as etapas de coleta dos dados, foram feitas as compilações à luz das
categorias de análise, que serão descritas a seguir, embasadas pelas pesquisas
bibliográfica, tanto de MARQUES (2009), PAPERT (2007) e RESNICK (2006),
delineando categorias de análise que podem, conforme os objetivos da presente
pesquisa, sinalizar arranjos de raciocínio lógico e, principalmente, de uso explícito de
pensamento criativo, sendo elas:
I - Compreensão explícita de sua própria dificuldade ou sucesso: é a
capacidade do indivíduo de compreender seu estado atual, o que demanda a
compreensão clara de toda a atividade a ser realizada, compreendendo o “o
que” e o “como fazer” e, ainda, criando pontos de referência (milestones) de
seu estado, com uso de feedbacks da ferramenta ou do seu par, de modo a
posicionar sua evolução. Em caso de o indivíduo detectar sua dificuldade,
pode fazer uso da categoria III, sinalizando clara conexão entre a detecção da
dificuldade e busca por outro caminho. Para detecção de sucesso, ele deve
ter compreendido claramente qual seu objetivo, e um avanço disso seria,
além de completar o desafio, gerar, sem solicitação do professor, novas
versões ou aprimoramentos do seu programa (MARQUES, 2009). São
exemplos de manifestações enquadradas nesta categoria, frases do tipo “não
está dando certo”, “precisamos buscar uma forma de”, “agora funcionou”,
“dessa forma vai funcionar”, “já deu certo, vamos fazer mais isso”.
II – Grau de motivação intrínseca pelos desafios propostos: é a
sinalização clara de que o estudante tem motivação própria pela realização
da tarefa, e isso, sendo superior a qualquer premiação ou motivação
extrínseca, pode ser uma evidência de uso criativo de engenharia para
solução de problemas. Ao automotivar-se, o estudante utilizará, de forma
mais plena, sua autonomia, aumentando seu grau de interesse e curiosidade,
bem como o gosto pelo “caminho percorrido” na solução de desafios e
dificuldades, e não apenas pelo ato de completar o que é proposto
(MARQUES, 2009). São exemplos, enquadrados nesta categoria, o uso de
frases do tipo “que legal”, “vou instalar no meu computador”, “o nosso
funcionou”, assim como sinais de comemoração em cada pequeno sucesso
ou mesmo relações afetivas ou emocionais com os personagens criados.
III - Compreensão e reavaliação das decisões tomadas em caso de
insucesso: diz respeito, sobretudo, ao nível de compreensão de seu status
no desafio (categoria I) e sua relação com o grau de motivação intrínseca
(categoria II), pois, se houver, por parte do estudante, alto grau de
compreensão do quanto ele está longe do objetivo e baixo grau de motivação
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intrínseca, terá, naturalmente, impulso de desistir, baixando sua chance de
sucesso. Por outro lado, havendo um baixo grau de compreensão de seu
status atual, a falta de motivação intrínseca pode fazer menos efeito negativo
na perseverança em caso de insucessos recorrentes (MARQUES, 2009). São
exemplos de manifestações enquadradas nesta categoria frases do tipo “o
que fizemos antes não está certo”, “vamos voltar lá e alterar”, “vamos refazer
desde o início”.
IV – Uso de pensamento procedimental na solução do desafio: seja no
planejamento das ações ou durante sua execução, denotam a compreensão
sistemática

de

divisão

de

problemas

maiores

em

etapas

mais

compreensíveis, usando o pensamento sistêmico e intencional na sua
solução. Essa categoria está intimamente relacionada à primeira, pois cria a
visão de status na solução do problema e fornece feedback para alimentar a
continuidade da dedicação nesse sentido (MARQUES, 2009). São exemplos
de manifestações dessa categoria frases do tipo “primeiro vamos fazer isso,
depois...”, “agora, sim, faz isso”, “a ordem é que está errada”.
V – Proposta de várias soluções para o desafio ou proposição de
soluções incomuns: essa categoria está ligada, diretamente, à capacidade
de pensar de modo criativo, utilizando um mecanismo semelhante ao
brainstorm - técnica de busca de soluções de problemas que parte do
princípio de geração e não descarte de ideias, porém autogerado pela sua
capacidade de relacionar coisas incomuns para solucionar um problema, ou,
mesmo, de não se ater a somente uma solução, propondo já a priori testar
mais de uma solução. Frases do tipo “dá pra fazer de várias maneiras”, “tenta
assim, se não der, tenta assim”, “vamos fazer de outra forma bem diferente”,
são exemplos de manifestações enquadradas nesta categoria.
Após todo o planejamento com a metodologia proposta, foram executadas as
etapas com registro em vídeo, e após analisado, descrito conforme o próximo capítulo.
4. A PESQUISA APLICADA

Para a pesquisa foi escolhida uma escola municipal de ensino fundamental de
Passo Fundo - RS, de um bairro residencial que fica a 5 minutos do centro da cidade.
Um dos principais motivos da escolha dessa escola é a presença de professores de
matemática empenhados em usar tecnologias inovadoras para auxiliar no processo de
aprendizagem de seus estudantes, além de indicação do Núcleo de Tecnologia
Municipal – NTM do município.
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Foram selecionados 3 alunos com bom desempenho em matemática e outros 3
com desempenho regular, levando em conta os registros escolares de cada aluno,
sendo que todos estudantes são da mesma turma, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Constituição dos Grupos.
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Estudante 1

Bom desempenho

Estudante 2

Bom desempenho

Estudante 3

Desempenho regular

Estudante 4

Desempenho regular

Estudante 5

Desempenho regular

Estudante 6

Bom desempenho

5. RESULTADOS DA PESQUISA
Após a execução das oficinas, foi possível identificar a presença das seguintes
categorias de análise, conforme Tabela 2.
Tabela 2 – Análise geral de comportamento por categoria de análise
I - Compreensão

Em geral, registrada pelo Grupo A e Estudante 6 - todos que

dificuldade

possuem bom desempenho em matemática e provavelmente uma

ou

sucesso

visão mais aprimorada de solução de problemas.

II

Registrada por todos participantes em momentos diferentes. Alguns

–

Motivação

intrínseca

naturalmente estavam motivados, como os estudantes 1, 2, 4 e 6, e
apresentaram em vários momentos sem necessidade de adaptação da
atividade. O Estudante 5, precisava sempre de atenção especial e
atividade

direcionada

para

motivar-se.

Já

o

Estudante

3,

provavelmente por sua idade avançada e com isso interesses
diferentes, fazia o que era solicitado, aguardando o tempo de finalizar
sua atividade e poder navegar na Internet, focando em sites de novela
e moda, uma vez que não tem acesso em casa.
III – Compreensão

Registrado em grande parte das vezes pelo mesmo grupo da

de insucesso

Categoria I, pelo mesmo fato de possuírem mais facilidade de
resolução e divisão de problemas em partes menores, permite que
tenham uma visão mais clara das possíveis soluções do problema, ao
mesmo tempo que percebem quando a sua ideia não está progredindo
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em direção a uma solução viável.
IV – Pensamento

Aqui se destacam os estudantes 1 e 6. O Estudante 1 mostrou grande

procedimental

facilidade em geometria e localização espacial, tendo clara aptidão
para atividades das ciências exatas, inclusive construindo soluções
complexas em relação a sincronias de movimentos. O Estudante 6,
construiu planejamentos e soluções com vários personagens e
enredos, mostrando uma habilidade lógica e de gestão de objetos e
recursos muito aprimorada.

V

–

soluções
desafio

Várias

Aqui se destaca o Estudante 2, que em nenhuma atividade se

ao

mostrou contente com o seu resultado, e sempre que tinha tempo
extra, investia em melhorar, principalmente o visual e design de seus
personagens, propondo sem solicitação, variações da solução do
desafio proposto.

Da mesma forma, foi compilada uma análise geral do comportamento e
desenvolvimento de cada estudante, em relação ao pensamento criativo e
desempenho nas atividades, conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Análise geral do comportamento por estudante
Estudante 1
Grupo A

Demonstrou facilidade com as atividades de matemática, mas ficava em
silêncio nos grupos focais. Por ter Internet em casa e somente 2 irmãos,
usava todo o tempo livre em criação de seus projetos, e não em navegação
livre. Se mostra interessado em colaborar e ajudar, mesmo sem solicitação.
Teve alguns conflitos com sua dupla, Estudante 2, pelo excesso de
preocupação do seu colega com o visual.

Estudante 2
Grupo A

Conforme já citado, altamente focado na estética de seus projetos, mas
também, com ótimo desempenho em lógica e criatividade. Se mostrou
egoísta e autoritário, com dificuldades de trabalhar em equipe. Sua atenção
ao detalhe e acabamentos do projeto são admiráveis e seu desempenho
nas discussões foi bem superior aos seus colegas. Seu grupo concluiu
todas atividades muito antes dos colegas, provavelmente pelos 2 membros
terem bom desempenho a matemática, demonstrarem alta motivação e
terem habilidades complementares.

Estudante 3

Participou nas discussões de forma muito introspectiva e reativa, só
respondendo a perguntas direcionadas. Realizou todas as atividades, mas
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Grupo B

sempre com baixa motivação e preocupação de terminar mais cedo para
navegar na Internet, provavelmente por não ter Internet em casa. Por
possuir 3 anos a mais que a média do grupo, está fora da faixa normal de
idade para o 6º ano. Apesar de seu desempenho escolar regular, durante
as oficinas demostrava sinais de criatividade e busca pela inovação, mas a
falta de conhecimento básico em lógica e matemática, tornava seu
resultado pouco expressivo e com erros básicos de funcionamento do
projeto, decepcionando-se e ao seu colega.

Estudante 4
Grupo B

Esteve participando ativamente das discussões e desempenhou bom papel
nas atividades, mostrando vários sinais de criatividade, porém perdia
rapidamente o foco das atividades, se empenhando mais a desenhar
personagens e telas do que fazer o projeto funcionar. Como seu grupo (B),
era composto por 2 estudantes com desempenho regular, seus projetos
nem sempre ficaram perfeitos e possuíam ideias pouco inovadoras. Como
o Estudante 3, queria terminar tudo rápido, ele acabava ficando com
tempo ocioso, o que o ajudava a perder seu foco.

Estudante 5
Grupo C

Mostrou problemas de compreensão e execução das atividades de lógica,
denotando pouca habilidade em trabalhos em equipe e agindo com
agressividade quando não acompanhava o raciocínio do seu colega,
Estudante 6. O seu grupo (C), acabou não conseguindo entregar nenhum
projeto funcionando no tempo proposto, pois perderam muito tempo com
discussões. Na atividade individual, quando não tinha o colega para o
apoiar, após ser motivado com uma proposta especial do pesquisador - de
construir carros de corrida, desenhou todo o seu projeto, não sabia
programar seus personagens, ficando limitado a desenhar e pintar. Não
possui acesso a Internet, nem computador em casa, e possui 4 irmãos,
aumentando a competição por recursos em casa.

Estudante 6
Grupo C

Estudante que demostrou grande habilidade de pensamento procedimental
e lógico, sempre focado em resolver os desafios propostos de forma
planejada. Mesmo com os desentendimentos em seu grupo (C), esteve
sempre focado no projeto e deu pouca atenção à dificuldade de
relacionamento com seu colega, Estudante 5. Pelo fato da alternância de
“piloto” na execução das atividades, por muitas vezes o colega apagava ou
alterava de forma que o projeto parava de funcionar, mas o mesmo, estava
pronto para refazer ou consertar o que precisasse, denotando auto grau de
Motivação Intrínseca. Na atividade individual, surpreendeu ao usar
componentes incomuns para criar seus personagens, mostrando habilidade
criativa bastante apurada.
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Após os registros e análises apresentados através dos resultados por categoria e
por estudante, no próximo capítulo serão apresentadas as conclusões da pesquisa.

6. CONCLUSÕES E INQUIETUDES
Papert foi o precursor do uso de computadores na educação e o seu legado está
sendo perpetuado por milhares de usuários e desenvolvedores de softwares para a
educação em todo o mundo, que buscam encontrar o equilíbrio entre educação e uso
da tecnologia, com um destaque para as pesquisas de Mitchel Resnick e o grupo
Lifelong Kindgarden.
Exatamente nesse ponto, se dá o grande embate entre educadores e
especialistas em informática educativa: encontrar o equilíbrio entre o processo
pedagógico tradicional e centenário, e as mais modernas e revolucionárias tecnologias
com recursos avançados e milhares de dados e informações disponíveis. Uma
agravante do processo é a pouca experiência dos educadores para manipular
adequadamente essas tecnologias no processo didático-pedagógico e o conhecimento
técnico mais avançado dos estudantes nessas ferramentas, que acabam por intimidar
os educadores.
O principal desafio nesse processo, é fazer o uso pedagógico e assertivo das
tecnologias disponíveis, primando por não ficar na superficialidade da tecnologia
puramente tecnicista, que tem um fim em si mesma, e pensar processos pedagógicos
que sejam construídos em conjunto à tecnologia, nunca adaptados a ela.
O Scratch, assim como outras ferramentas de autoria de jogos e animações para
leigos em computação, permite a abstração da complexa lógica da computação gráfica
e do desenvolvimento de jogos, oferecendo uma ferramenta de simples compreensão,
com uma ótima relação entre produtividade e conhecimento técnico, com
aprendizagem rápida, através da utilização de um modelo intuitivo de manipulação dos
objetos.
O estudo da Criatividade foi uma grande surpresa, pois a riqueza de estudos já
estabelecidos no assunto e a quantidade de artigos, dissertações e teses existentes
entre o tema criatividade e o Scratch surpreenderam, mostrando que discutir e
explorar seu potencial já não é mais novidade para os grandes grupos de pesquisa do
assunto em todo o mundo.
O formato usado para as oficinas, com o grupo focal inicial e a divisão em etapas
com crescente exigência técnica, favoreceu a aplicação dos conceitos do
experimentalismo, servindo muito bem ao seu propósito. A liberdade oferecida aos
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estudantes na última etapa, após terem construído todos os saberes básicos
necessários, foi fundamental para a pesquisa.
O problema de pesquisa - De que forma, a utilização de ambientes de
programação de computadores para crianças pode desenvolver e potencializar o
pensamento criativo de estudantes do ensino fundamental? -, após a realização de
todo o embasamento teórico e aproximação com estado da arte em Informática
Educativa, mostra-se cada vez mais desvelado e didaticamente possível dentro do
modelo de aprendizagem pela experimentação.
Os objetivos específicos de: a) investigar arquiteturas pedagógicas de
experimentação adequadas para a construção de propostas didáticas; b) investigar
ferramentas computacionais de programação; c) desvelar o uso da tecnologia como
ferramenta de potencialização da criatividade; d) acompanhar o desenvolvimento
individual e coletivo dos alunos participantes do projeto de acordo com a proposta
desta pesquisa; e) identificar ferramentas e metodologias que possam explorar e
potencializar o pensamento criativo, foram totalmente atingidos durante a pesquisa
teórica e a construção e execução da metodologia.
Para finalizar, a satisfação ao findar essa pesquisa, aponta para uma aproximação
ainda maior no tema criatividade e lógica, pois mostra um grande caminho a ser
percorrido, que se abre para inúmeras possibilidades a cada passo que se dá rumo à
sua compreensão.
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Resumo:

Assim como nos demais níveis educacionais, o Ensino
Superior vem passando por um momento de transformações,
motivadas, em sua maioria, pelo novo contexto “virtual” que
afeta todas as áreas do desenvolvimento humano (pessoal,
social, profissional) e provocam um novo olhar sobre as
práticas pedagógicas construídas nas Intituições de Ensino
Superior. Este estudo tem o objetivo de problematizar uma
delas: o acoplamento entre Educação Presencial e Educação
a Distância, conhecido também como “semipresencial” ou
“blended learning”, oficialmente autorizado com a publicação
da Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, do
Ministério da Educação brasileiro. Com a publicação, cresce
cada vez mais o número de universidades, públicas e
privadas, que buscam o acoplamento entre Educação
Presencial e Educação a Distância.
Apresenta-se neste
artigo o estudo de caso de uma Instituto de Ensino Superior
brasileira que passou pelo processo de implementação de
disciplinas na modalidade Blended Learning e têm colhido os
frutos de um projeto bem estruturado, que superou
dificuldades, aprendeu com os erros e vem apresentando
bons resultados no processo ensino-aprendizagem e nos
índices de satisfação dos estudantes. O estudo constatou
que são muitos os desafios enfrentados, os quais
ultrapassam
questões
técnicas,
pedagógicas
e
de
infraestrutura: exigem o desenvolvimento de uma cultura
institucional voltada à construção de novas práticas
pedagógicas no contexto da cibercultura, que transforme as
Instituições de Ensino Superior em espaços inovadores de
construção coletiva do conhecimento.

Palavras-chave:

Blended Learning, Acoplamento, Ensino Superior.

Abstract:

As with other levels of education, higher education has been
going through a time of change, driven mostly by the new
"virtual" environment that affects all areas of human
development (personal, social, professional) and provoke a
new look at teaching practices established in Higher
Education Institutions. This study aims to discuss one of
them: the combination of traditional ‘teacher and class’
education and Virtual Learning, also known as "blended
learning", officially authorized in Brazil by the Directive No
4.059 issued on 10th December 2004 by the Ministry of
Education. Following the publication of this directive, a
growing number of public and private universities has been
looking at combining traditional education with virtual
learning. In this article we present a case-study of a Brazilian
Higher
Education
Institution
that
has
successfully
implemented blended learning in its curriculum and is now
enjoying the benefits of a well structured project which has
overcome the initial difficulties, learned from its mistakes and
is delivering positive results on the teaching/learning process
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and on the satisfaction level of its students. The case study
found that the implementation of blended learning poses
many challenges that go beyond technical, pedagogical and
infrastructural questions. They require the development of an
institutional culture focused on building virtual pedagogical
practices which transform the higher education institution in
innovative spaces for the collective construction of
knowledge.
Keywords:

Blended Learning, Coupling, Higher Education.

1. INTRODUÇÃO
Em 2004, o Ministério da Educação brasileiro publicou a Portaria 4.059, a qual
tinha por objetivo oficializar uma prática que já vinha acontecendo informalmente nas
universidades do país: a inclusão da modalidade de Educação a Distância (EaD) nos
cursos de graduação presenciais reconhecidos pelo Ministério da Educação. A portaria
apresentava o termo “semipresencial” para nomear essa modalidade de ensino e
também trazia uma limitação quanto à predominância dessa inclusão nos cursos: as
Instituições de Ensino Superior (IES) poderiam incluir, na organização pedagógica e
curricular de cursos em nível superior reconhecidos, “atividades semipresenciais” que
não ultrapassassem vinte por cento da carga horária total do curso.
Após a publicação da Portaria 4.059/2004 muitas IES iniciaram o processo de
inclusão da modalidade “semipresencial” em seus cursos de graduação presenciais.
Muitas motivadas pela redução dos custos financeiros exigidos na manutenção de
disciplinas na modalidade EaD, quando comparados aos custos de disciplinas na
modalidade presencial, ou buscando soluções para problemas do cotidiano acadêmico
como disciplinas de dependência, disciplinas com falta de professor ou simplesmente
alocação de disciplinas na modalidade EaD para ganho de espaço físico e criação de
novas turmas presenciais.
Optando por esses caminhos que tem como motivação muito mais o fator
econômico do que a busca por um processo ensino-aprendizagem de qualidade, as
IES correm o risco de reduzir o grande potencial do acoplamento entre o presencial e
o EaD, entre o atual e o virtual (Lévy, 1999), provocando a desmotivação de
professores e estudantes.
Nesse contexto, este artigo tem o objetivo de problematizar esse processo tão
importante para as IES brasileiras e que vem se disseminando por IES em todo o
mundo, visto que após mais de dez anos da publicação da Portaria 4.059/2004 no
Brasil, pouco se tem discutido sobre esse movimento que cresce consideravelmente.
Para embasar as discussões aqui propostas apresenta-se o estudo de caso de uma
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IES brasileira que passou por um processo de implementação de disciplinas na
modalidade EaD nos cursos de graduação presenciais e têm colhido os frutos de um
projeto bem estruturado, que superou dificuldades, aprendeu com os erros e vem
apresentando bons resultados no processo ensino-aprendizagem e nos índices de
satisfação dos estudantes.
2. ENSINO SUPERIOR E AS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
A popularização das Tecnologias de Comunicação Digital (TCD), somadas à total
integração dos dispositivos móveis ao nosso cotidiano, já mudaram o mundo de
maneira irreversível e vão continuar transformando radicalmente a maneira como nos
comportamos e nos relacionamos.
As céleres mudanças que vem acontecendo afetam todas as áreas do
desenvolvimento humano (pessoal, social, profissional) e provocam um novo modo de
ser e estar no mundo. É a partir dessa premissa que a antropóloga argentina Paula
Sibilia traz à tona, na obra “Redes ou Paredes: a Escola em tempos de dispersão”, os
impactos que esse novo “status” provoca na área educacional.
Sibilia enfatiza que as subjetividades são construídas nas práticas cotidianas de
cada cultura e os corpos também são esculpidos nesse intercâmbio (Sibilia, 2012),
portanto é preciso problematizar como as instituições de ensino têm amparado essa
nova cultura, esses novos corpos.
Nesse contexto, a autora percorre um interessante caminho abordando as
intersecções que resultam da colisão conflitante entre os universos das redes e das
paredes, do estar “presente” fisicamente e do estar “on-line”, da rigidez dos espaços
escolares e da flexibilidade do ciberespaço.
Vale salientar que esse conflito que alguns chamam de “crise” (Belloni, 1985), já
vem de décadas atrás. Mas ficou mais evidente na contemporaneidade.
A forma como a grande maioria das IES estão organizadas remonta a
necessidades e expectativas de estudantes do século XIX. Enquanto os estudantes de
hoje vivem fundidos com diversos dispositivos eletrônicos e digitais, num verdadeiro
dilúvio de informações como metaforizou Lévy (1999), muitas IES continuam
insistentemente arraigadas em métodos e linguagem analógicos; isso talvez explique
porque estudantes e instituições de ensino apresentem um descompasso que impacta
diretamente no processo ensino-aprendizagem promovido nessas instituições.
Pensar novas estratégias didáticas que potencializem a construção do
conhecimento nas universidades e reconfigurem o processo ensino-aprendizagem
desenvolvido nas IES não é uma tarefa fácil porque exige de gestores educacionais,
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professores e todos os atores do cenário pedagógico uma quebra de paradigmas, uma
disruptura com modelos tradicionais de ensino que enfatizam a “educação bancária”
que tanto era criticada por Freire (1985).
Portanto faz-se necessário refletir sobre como a educação deve ser reconfigurada
para produzir sentido aos estudantes, para envolvê-los num processo ensinoaprendizagem dinâmico, que contribua com a construção coletiva do conhecimento e
potencialize a interação entre todos os atores que permeiam o espaço acadêmico.
3. EDUCAÇÃO PRESENCIAL E EAD: ACOPLAMENTO POSSÍVEL
Se a constatação de que uma crescente incompatibilidade entre os novos modos
de ser e estar no mundo (Sibilia, 2012) e as antiquadas instalações escolares se torna
cada dia mais evidente, torna-se tão evidente quanto a necessidade de construir
metodologias e criar estratégias que possam reconfigurar as IES para que sejam
vistas pelos estudantes e todos os atores que circulam pelo espaço acadêmico como
ambientes de construção coletiva, de trocas, de encontros, sejam eles presenciais
e/ou virtuais.
Nesse sentido, projetos que flexibilizem os currículos, produzam novos sentidos
para as concepções espaço-tempo e incorporem as tecnologias digitais tão habituais
ao cotidiano dos jovens têm chamado a atenção das IES. Alguns autores (Cruz &
Moura, 2008; Cassundé & Mendonça, 2014; Gomes & Moraes; 2014) chamam de
“virtualização” do ensino superior.
Uma das possibilidades dessa virtualização é a possibilidade de acoplamento
entre Educação Presencial e EaD, possibilitando um modelo híbrido de aprendizagem
onde os benefícios de uma modalidade se fundem nos benefícios da outra, assim
também como as dificuldades e os desafios.
Nesse sentido, o conceito de acoplamento de Maturana e Varela (1997) pode
oferecer uma adequada caracterização a esse movimento híbrido que discutimos
neste artigo. Segundo os autores, acoplamento pode ser definido como um processo
de mudanças mútuas e concordantes, que surge como “resultado das modificações
mútuas que as unidades interatuantes sofrem, sem perder sua identidade, no decurso
de suas interações” (Maturana & Varela, 1997, p.105).
Nesse sentido, o acomplamento entre Educação Presencial e EaD promove um
movimento cíclico, que provoca modificações mútuas entre as unidades interatuantes,
sem que se perda a identidade de cada unidade, valorizando o que cada uma delas
pode oferecer de melhor e possibilitando uma tessitura que congrega as múltiplas
possibilidades didáticas que esse agenciamento híbrido pode oferecer.
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4. ACOPLAMENTO EM AÇÃO
Trazendo a discussão para dentro das universidades, apresenta-se o estudo de
caso de uma IES brasileira que passou pelo processo de implementação da
modalidade EaD nos cursos de graduação presenciais e superando dificuldades e
aprendendo com os erros, vem colhendo bons frutos na integração entre presencial e
EaD nos seus cursos de graduação.
Por seu caráter exploratório-descritivo, elegeu-se como procedimento de coleta de
dados o estudo de caso, que de acordo com Gil (1999) é caracterizado pelo estudo
profundo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu amplo e detalhado
conhecimento e identificar aspectos generalizáveis. A coleta de dados foi realizada por
meio de pesquisa documental com base em relatórios da Avaliação Institucional,
cedidos pela própria instituição, e também realizadas entrevistas não-diretivas (para
evitar que o rigor de uma entrevista estruturada inibisse a resposta dos entrevistados)
com a equipe multiprofissional envolvida no projeto: coordenador do projeto,
professores-tutores e gestores da IES.

4.1 Contexto
A IES escolhida como campo de investigação atua há mais de 50 anos na área
educacional. É uma IES do setor privado e conta hoje com seis campi oferecendo
ensino fundamental, médio, técnico, graduação, pós-graduação lato sensu e stricto
sensu, cursos de extensão e capacitação empresarial, somando atualmente,
aproximadamente, 14.000 estudantes.
Tem como visão “ser uma organização de excelência e referência em educação e
inovação tecnológica” e como missão “contribuir para o desenvolvimento humano e da
comunidade por meio da educação e da inovação tecnológica”. Isso justifica sua busca
constante por metodologias que potencializem o desenvolvimento dos estudantes e da
comunidade, por meio de projetos que relacionem educação e inovação tecnológica.
De acordo com os relatos dos gestores entrevistados, em 2011 a IES iniciou o
projeto de oferta da EaD nos cursos de graduação presenciais. A opção da IES foi
escolher algumas disciplinas comuns à grade curricular dos cursos presenciais
ofertados, para que um maior número de estudantes estivesse inserido no projeto.
Sendo

assim,

iniciou-se

o

processo

de

produção

de

sete

disciplinas

(Empreendedorismo, Gerenciamento de Projetos, Gestão Ambiental, Gestão de
Pessoas, Metodologia Científica, Relações Interpessoais e Técnicas de Comunicação
e Metodologia) que passariam a ser ofertadas na modalidade EaD em todos os cursos
de graduação presenciais reconhecidos da IES. A produção das disciplinas incluiu
1677

elaboração de livro didático e gravação de videoaulas para cada disciplina,
capacitação de tutores, elaboração de manuais de orientação discente e docente e
definição de critérios de avaliação.
5. PRIMEIROS RESULTADOS
Os primeiros resultados do projeto foram medidos por meio da Avaliação
Institucional (AI) que é realizada na IES semestralmente. A AI tem o objetivo de
possibilitar a melhoria contínua do processo ensino-aprendizagem, da interação com
os professores, da gestão acadêmica e da infraestrutura da instituição. É composta de
um questionário com questões objetivas, cujas respostas são manifestadas com o uso
da Escala de Likert, e também por uma questão discursiva, aberta a críticas e
sugestões gerais dos estudantes.
Em relação às disciplinas participantes do projeto, as questões abordavam a
qualidade do material didático disponibilizado, interação com o tutor e sua atuação
pedagógica, usabilidade do ambiente virtual de aprendizagem e autoavaliação do
estudante.
O gráfico 1 apresenta os resultados quantitativos da AI referente às disciplinas
ofertadas na modalidade EaD nos cursos de graduação presenciais, com as médias
de todas as disciplinas em todos os campi da IES.
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Gráfico 1 – Avaliação Institucional das disciplinas EaD na graduação presencial

Os resultados apresentados estavam abaixo da meta de 85%, referencial de
qualidade definido pelo planejamento estratégico da direção da IES. Além disso, as
respostas registradas pelos estudantes na questão discursiva da AI também
demonstravam a insatisfação dos estudantes: “Vejo pouco aprendizado”, “Nada
substitui um professor ensinando pessoalmente”, “Se pagamos 600 reais por mês, as
aulas deveriam ser obrigatoriamente presenciais”.
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Percebia-se de forma geral uma insatisfação dos estudantes quanto à inclusão da
modalidade EaD. Muitos comentários demonstravam uma visão de menosprezo à
modalidade, enfatizando os benefícios e qualidades da Educação Presencial em
detrimento à EaD.

5.1 Reformulação do Projeto
De acordo com o relato dos gestores entrevistados, com base num amplo debate
entre direção da IES, coordenadores de curso, orientação pedagógica e toda a equipe
multidisciplinar envolvida na implementação do projeto, foi elaborado um plano de
ação que culminou em uma reformulação do projeto no semestre 2013/2. As principais
alterações foram:
a) gestão do projeto: era compartilhada entre a diretoria da EaD e diretoria da
graduação presencial, o que causava conflito de responsabilidades. Passou
a ser realizada pela diretoria da EaD, com a nomeação de uma professora,
especialista na área, para coordenação do projeto.
b) tutoria: havia uma ampla equipe de tutores o que dificultava o
acompanhamento das atividades. Além disso, muitos tutores não estavam
comprometidos com o projeto (estavam complementando carga horária) e
prevalecia o modelo de tutoria reativa. Houve uma redução da equipe de
tutores, prevalecendo tutores realmente comprometidos com o projeto,
além da formação de um programa de capacitação para ênfase na tutoria
proativa.
c) encontros presenciais: as atividades passaram a ser desenvolvidas
totalmente on-line. Os encontros presenciais acontecem no primeiro mês de
aula para apresentação do projeto e durante o semestre para monitoria, de
acordo com a necessidade dos estudantes. As avaliações permanecem
presenciais.
d) critérios de avaliação: os critérios foram padronizados para todas as
disciplinas após amplo debate entre equipe de tutores, coordenação
pedagógica da IES e coordenação do projeto, possibilitando uma
uniformidade

nos

critérios

estabelecidos,

sem

censurar

a

prática

pedagógica do tutor que pode optar pelos instrumentos de avaliação que
desejasse utilizar.
e) acompanhamento dos estudantes: não havia um acompanhamento formal
dos estudantes. Muitas vezes era o coordenador de curso quem monitorava
os estudantes no acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. A partir da
reformulação

do

projeto,

uma

tutora

ficou

responsável

pelo
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acompanhamento dos estudantes, monitorando o desenvolvimento das
atividades no ambiente virtual e entrando em contato com os estudantes
ausentes no ambiente virtual por e-mail e/ou telefone.
f)

apoio presencial aos estudantes: foi instituído, em todos os campi da IES,
monitoria presencial para apoio aos estudantes em relação a dúvidas de
acesso no ambiente virtual ou sobre o projeto.

Além das mudanças descritas, investiu-se na disseminação da cultura on-line
entre os estudantes e colaboradores da IES: o projeto ganhou um nome, porque até
então era conhecido apenas como “20%”; foi elaborado um folheto de apresentação
que passou a ser entregue aos estudantes no ato da matrícula; e os resultados do
projeto passaram a ser apresentados semestralmente a todos os professores e
coordenadores de curso da IES, para que todos contribuíssem com propostas de
melhorias contínuas no projeto.

91,4%

90,9%
76,4%

72,6%

2013/2

2014/1
Resultados AI

89,4%
80,7%

2014/2

90,6%
83,2%

2015/1

83% 85,6%

2015/2

Indíce de participação dos estudantes

Gráfico 2 - Avaliação Institucional pós-reformação do projeto

Como pode se observar no gráfico, os resultados gerais ainda não atingem o
referencial de qualidade estabelecido pela IES (85%), mas os índices tiveram um
crescimento considerável e foram avaliados de forma positiva pelos gestores do
projeto e da IES, visto as grandes mudanças implementadas. Além disso, as respostas
dos estudantes à questão discursiva da AI apresentaram mudanças significativas,
apontando menos críticas negativas e elogios: “O curso EaD foi muito bem projetado e
deveria ser expandido para outras disciplinas”, “a respeito das aulas em EaD só tenho
a elogiar pela forma ministrada pela professora que se dedica à matéria e ao
aprendizado dos alunos, com fóruns e atividades extras. Excelente!”, “Matérias em
EaD estimulam o aluno a correr atrás do aprendizado, uma vez que ele só depende do
seu próprio empenho para se dar bem na matéria. Deveria ter em outras matérias
1680

divindo 50% presencial e 50% EaD”, “O EaD evoluiu bastante desde as primeiras
disciplinas, mas ainda poderia melhorar nas videoaulas”.
Vale ressaltar que o campus com maior número de estudantes da IES, na cidade
de Joinville, estado de Santa Catarina - Brasil, (em 2015/2 eram 2.949 estudantes e
destes 1.154 estavam matriculados nas disciplinas do projeto) tem apresentado nos
últimos três semestres resultados que superam 85% de satisfação dos estudantes: em
2014/2 o resultado foi de 87,6% de satisfação, em 2015/1 88,3 e em 2015/2 87,3%.
Os bons resultados têm motivado os professores envolvidos no projeto e também
a direção da IES a continuar implementando melhorias nas estratégias didáticas das
disciplinas. No momento, o número de disciplinas ofertadas na modalidade EaD
duplicou: são doze disciplinas estruturadas nessa metodologia e ofertadas aos
estudantes. A expectativa da direção da IES é que até 2017 o número de disciplinas
ofertadas possibilite aos estudantes a efetiva realização de até 20% da carga horária
de seu curso presencial na modalidade EaD, assim como autoriza a Portaria 4.059
(Brasil, 2004).

5.2 Análise dos Resultados
Freire (1985) há mais de quarenta anos já ressaltava que uma modificação na
forma de ensinar e atuar transpassa o caráter didático, sendo um problema
antropológico, epistemológico e estrutural. Dessa forma, tem-se claro que o desafio é
grande.
A incorporação das tecnologias digitais, característica de cursos/disciplinas
ofertadas na modalidade EaD, pode provocar a ingênua crença de que a partir desse
“novo” modo de construir o processo ensino-aprendizagem, as IES conseguirão
alcançar um dos principais objetivos de toda instituição de ensino: promover a
aprendizagem significativa dos seus estudantes e, além disso, potencializar a
interação entre eles e os professores, uma vez que as atividades serão realizadas, em
sua maioria, em ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, os quais poderão “atrair”
os estudantes uma vez que eles estão constantemente envolvidos em ambientes
virtuais (redes sociais, comunicadores instantâneos, aplicativos para smartphones
etc.).
Entretanto, sabe-se que não é apenas a incorporação de tecnologias digitais que
fará com que os jovens participem ativamente do processo ensino-aprendizagem e
construam conhecimento de forma integrada e coletiva.
Um projeto de acoplamento entre Educação Presencial e EaD vai muito além de
questões técnicas, que também são importantes, mas não são suficientes para
sustentar um projeto pedagógico que atenda às necessidades e expectativas dos
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atores que participam desse agenciamento: estudantes, professores, gestores das
IES, comunidade escolar.
O desenvolvimento de um projeto como esse exige das IES planejamento
sistematizado que contemple política institucional, formação e capacitação docente,
tecnologias de comunicação digital os quais sustentarão o processo ensinoaprendizagem, a produção de material didático, o suporte aos estudantes, a
infraestrutura da IES, entre outros.
Na IES pesquisada percebeu-se que os processos de acompanhamento e
autoavaliação foram fundamentais para identificação das dificuldades relacionadas à
implementação do projeto, gerando uma reformulação das estratégias inicialmente
definidas, o que provocou uma reconfiguração da estrutura do projeto, desde questões
pedagógicas, até questões técnicas e gerenciais.
Os obstáculos e desafios enfrentados pela IES pesquisada, segundo os gestores
entrevistados, foram percebidos pela equipe multidisciplinar responsável pelo projeto
como oportunidades para o crescimento e fortalecimento da EaD na IES.
Os entrevistados informaram que as discussões realizadas em torno das ações
necessárias para oferta da modalidade a distância nos cursos de graduação
presenciais nos mesmos critérios de qualidade já desenvolvidos na modalidade
presencial da IES possibilitaram a mobilização professores, tutores, técnicos e dos
próprios gestores na busca de resultados que garantissem a qualidade no processo
ensino-aprendizagem dos estudantes, construindo um processo ensino-aprendizagem
implicado no movimento dinâmico da cibercultura: fortalecimento da autonomia,
incentivo da autoaprendizagem, potencialização de redes de interação e construção
coletiva da aprendizagem.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A incorporação das TCD ao processo ensino-aprendizagem exige uma ação
sistemática de planejamento e pesquisa para a implementação de novas estratégias
didáticas e metodológicas, uma vez que as implicações da comunicação digital nos
processos educacionais são cada dia mais evidentes e inevitáveis, seja na Educação
Presencial ou EaD
No estudo de caso apresentado neste artigo percebe-se os desafios que
permeiam o processo de implementação da EaD nos cursos de graduação
presenciais, que vão desde a estruturação pedagógica e tecnológica da IES até o
desenvolvimento de uma cultura institucional voltada à construção de novas práticas
pedagógicas no contexto da cibercultura.
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Apesar de todas as mudanças implementadas pela IES, ainda há muito o que se
fazer, uma vez que as práticas pedagógicas de qualquer instituição de ensino
contemporânea devem estar em consonância com esse contexto fluído, volátil,
instável e conectado que o ciberespaço promove.
As análises realizadas nesta pesquisa não esgotam esse tema tão importante que
permeia as instituições de ensino superior do Brasil e do mundo. São necessárias
novas pesquisas que possibilitem analisar as implicações dessa congruência atual e
inevitável entre EaD e Educação Presencial, auxiliando gestores educacionais nas
tomadas de decisões e/ou intervenções necessárias para a implementação de projetos
bem-sucedidos, que operem um processo ensino-aprendizagem em consonância com
a dinâmica atual.
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Resumo:

O presente artigo visa mostrar o processo de desenvolvimento de um
dispositivo robótico de baixo custo, que poderá ser utilizado como
ferramenta para o ensino de música nas escolas. Para sua construção,
foi utilizado sensores piezo e Arduino, sendo essa uma proposta de
baixo custo. Vale salientar ainda, a importância do desenvolvimento
desse protótipo para a educação musical, sendo que sua utilização
poderá contribuir com o desenvolvimento cognitivo e criativo dos
educandos, proporcionando uma vivência afetiva e social no ambiente
escolar.

Palavras-chave:

Arduino, educação musical, robótica educativa.

Abstract:

This paper aims the development process of a low cost robotic device
which will be able to be used as a tool for music teaching in schools.
For its construction, it was used piezo sensors and Arduino board,
being this an inexpensive proposal. It is also worth to note the
importance of the development of this prototype to musical education,
as its use will contribute with the creative and cognitive development of
the students, providing affective and social experience in the school
environment.

Keywords:

Arduino, musical education, educational robotic.

1. INTRODUÇÃO
Com a implantação da Lei 11.769/2008, o ensino de música retornou aos
currículos escolares de Educação Básica do Brasil, não no formato de disciplina, mas
como conteúdo obrigatório, sendo parte integrante do currículo de Artes. Uma das
dificuldades encontradas pelos educadores musicais, nesse momento de transição,
está relacionada à escassez de instrumentos musicais no ambiente escolar, isso se
deve ao fato de o ensino de música ter ficado distante dos currículos escolares há
aproximadamente quarenta anos. Tendo em vista que as escolas necessitam de uma
gama básica de instrumentos para que o ensino de música se torne efetivo, considera1684

se o fato de que os instrumentos musicais nem sempre são financeiramente viáveis.
Nesse sentido, torna-se importante a realização de pesquisas com o intuito de buscar
alternativas de desenvolvimento de materiais que possam ser utilizados no ensino de
música. Para tanto, a tecnologia pode ser utilizada como ferramenta possível para
minimizar tal carência, levando em consideração o seu potencial e sua possibilidade
de ser transformada em instrumentos musicais de baixo custo, sendo essa uma das
possíveis soluções que aumentam as perspectivas do ensino da música nas escolas.
Diante disso, o presente artigo visa retratar um dos caminhos que poderá
contribuir para que a educação musical se torne, ao mesmo tempo, atrativa e
instrutiva, agregando assim, a tecnologia robótica ao serviço do conhecimento. Para
isso, foi desenvolvido um xilofone Orff – instrumento de musicalização - utilizando
sensores piezo e Arduino para que sua construção atingisse os objetivos desejados.
Este projeto foi realizado junto a um grupo de pesquisa, agregando os seus resultados
à pesquisa de Mestrado em Educação da aluna A, a qual é graduada em Música Licenciatura Plena e Bacharel em Percussão. Para a realização desta pesquisa houve
grande apoio dos acadêmicos B (Ciência da Computação) e C (Engenharia Elétrica),
no que se refere a diversas questões fundamentais de desenvolvimento dos
protótipos, contribuindo para a realização deste trabalho.
2. ROBÓTICA
Um dos temas, que vem sendo discutido nas últimas décadas, de grande
relevância no meio educacional e que faz parte das políticas públicas de inclusão
digital no Brasil é a Informática na Educação. É por meio dela que se deu “vida” à
robótica, no sentido de que permitiu a interação do homem com a máquina.
Conceituando o termo “robótica”, que segundo Martins (2012, p.3) “é um ramo
tecnológico, onde computadores e robôs englobam-se com sistemas compostos por
partes

mecânicas

e

controladas

por

circuitos

integrados,

sendo

que

seu

funcionamento pode se dar de maneira manual ou automaticamente por circuitos
elétricos.”
A robótica educacional – também conhecida como robótica pedagógica - não é
uma abordagem com o foco específico na robótica em si, mas introduz o robô como
um elemento motivador que, além de despertar o interesse, permite que se
desenvolvam competências técnicas e científicas relacionadas ao raciocínio lógico,
resolução de problemas, aplicação de conceitos teóricos, fazendo com que o
educando construa seu próprio conhecimento, favorecendo o desenvolvimento de sua
autonomia. O trabalho do matemático Papert, do Massachusetts Institute of
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Technology (MIT), é considerado o pioneiro na utilização de robótica no contexto
educacional, sendo Papert o criador da linguagem de programação LOGO e
posteriormente, do primeiro kit de robótica educativa, o LEGO/LOGO (BARBOSA,
2011, p. 29). O ensino da robótica nas escolas, além de auxiliar no desenvolvimento
do estudante, pode ser utilizado para promover o estudo multidisciplinar não somente
das áreas como matemática, física, geografia, mas também, a área da música.
No contexto da robótica educacional, desenvolveu-se a filosofia da robótica livre,
que parte de soluções livres em substituição aos produtos comerciais. A robótica
pedagógica livre engloba o conceito de software livre, que diz respeito a quatro
liberdades essenciais dos usuários, sendo elas: liberdade para executar o programa;
liberdade para estudar e mudar o código-fonte do programa; liberdade para redistribuir
cópias exatas; e, por fim, liberdade para distribuir versões modificadas. O acesso ao
código fonte é uma condição necessária para que o software seja considerado livre.
Nessa perspectiva da robótica pedagógica livre, acredita-se que educandos e
educadores possam estar diante de uma poderosa ferramenta de construção de
conhecimento, uma vez que o software que será utilizado para controlar o robô possui
código aberto, tornando possível a modificação por outros usuários, o que favorece as
melhorias nos projetos, além da possibilidade de distribuição e compartilhamento.
Segundo Albuquerque, a partir da robótica livre “criam-se projetos utilizando os
mais diversos materiais como sucatas eletrônicas e materiais recicláveis (CÉSAR,
2007, p. 316). Dentro dessa perspectiva da robótica livre, diversos projetos estão
sendo realizados com a utilização do Arduino, uma plataforma de desenvolvimento
open source, baseada em entrada e saída simples (input/output), que pode ser
associada à criação de sistemas físicos que interagem através de hardware e
software. O Arduino merece destaque por possuir diversas características que o
diferem de outras plataformas disponíveis no mercado, dentre essas características
cabe ressaltar o baixo custo do hardware (a placa USB custa em média vinte e cinco
dólares), sendo que o chip pode ser substituído em caso de queima (custa em média
cinco dólares). Além disso, trata-se de um ambiente multiplataforma, ou seja, pode ser
executado em qualquer sistema operacional, sendo Windows, Macintosh ou Linux.
Com relação à sua programação, o Arduino possui um ambiente próprio que pode ser
obtido diretamente do site do fabricante, o qual é baseado na linguagem C/C++
(BANZI, 2011, p. 1-2, tradução nossa).
Para a construção do xilofone a partir do uso de Arduino, houve a necessidade de
conhecer de forma mais aprofundada as funcionalidades das placas UNO R3 e MEGA
2560 (Figura 1), bem como sua construção.

1686

Figura 1 – Arduino MEGA 2560

A placa Arduino MEGA 2560 possui 54 pinos digitais de entrada / saída (dos quais
15 podem ser usados como saídas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (portas
seriais), um ressonador cerâmico de 16 MHz, uma conexão USB, um conector de
alimentação, um cabeçalho ICSP, e um botão de reset. Ele contém todo o necessário
para suportar o microcontrolador. Basta conectá-lo a um computador com um cabo
USB ou ligá-lo com um adaptador AC para DC ou bateria para começar a utilizá-lo.
Além disso, o modelo é compatível com a maioria das shields utilizadas em
plataformas Arduino Duemilanove e Diecimila. Em se tratando de software, foi
realizado um estudo sobre o ambiente de codificação da placa, o IDE oficial da placa
Arduino. Ele é uma IDE como outras quaisquer, utiliza C e C++ como codificação base
e pode ser dividido em três partes principais: estrutura (if, if...else, for, etc.), valores
(void, boolean, char, etc) e funções (pinMode(), digitalWrite(), digitalRead(), etc).
3. EDUCAÇÃO MUSICAL

A música pode ser vista como uma das mais importantes formas de comunicação,
que desde as épocas mais remotas vem assumindo diferentes papéis na vida do
Homem, estando associada principalmente a funções de cunho social, religioso e
ético. A sua valorização como fator educacional teve início na antiga Grécia, onde,
juntamente com a filosofia e a matemática, era considerada essencial para o
desenvolvimento da sociedade. Para os gregos, a música tinha poder de influenciar
nas emoções e estados de espírito.
Ainda hoje, os termos “educação musical” e “musicalização”, muitas vezes, são
utilizados de forma equivocada ao serem confundidos com a educação voltada para
um instrumento musical específico, o que é chamado de instrumentalização. A
educação musical diz respeito aos processos pelos quais o sujeito assimila
conhecimentos musicais, objetivando o desenvolvimento de sua musicalidade; já a
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musicalização é a atitude ou o comportamento adquirido. No cotidiano escolar ainda é
comum a concepção de pais de alunos - e até mesmo de professores - de que as
aulas de musicalização tem o intuito de transformar os alunos em grandes
instrumentistas ou músicos profissionais. Mas ao contrário disso, a educação musical
não deve visar à formação de possíveis músicos amanhã, ela é, sobretudo, “um
processo que visa aproximar a criança do universo sonoro que lhe proporcione uma
vivência afetiva e social de acordo com o seu desenvolvimento” (CARNEIRO, 2010, p.
33).. De acordo com Carneiro, a musicalização:
“é um processo de construção de conhecimento, que tem como objetivo
despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da
sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da
imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao
próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva
consciência corporal e de movimentação” (apud BRESCIA, 2010, p. 33).

O indivíduo que passa pelo processo de musicalização pode apresentar avanços
em habilidades cognitivas como a criatividade, concentração, elaboração, entoação e
interpretação dos instrumentos. Segundo Correia (2010, p. 137), “a atividade musical
proporciona fundamentos importantíssimos na formação do indivíduo e seguramente
apresenta-se como excelente instrumento didático-pedagógico capaz de provocar
grandes avanços em ambiente escolar dito regular”. É notável a ligação da música
com a emoção, o que pode despertar interesse e motivar o estudante em questões
onde teriam certa resistência no ensino regular. A música na escola pode e deve ser
utilizada em vários momentos do processo de ensino-aprendizagem, sendo um
instrumento imprescindível na busca do conhecimento, organizando-se sempre de
maneira lúdica, criativa, emotiva e cognitiva.
Os estudos de Gobbi (2011) apontam para a possibilidade de ampliação do
desenvolvimento cognitivo a partir do trabalho com música, dando ênfase que este
ensino não deveria ser apenas visto como uma fonte de prazer, mas de possibilidade
de formação de sujeitos com capacidade de reflexão e abstração, diferenciados dos
que encontramos hoje nas escolas, cuja supremacia de ensino é calcada nas
disciplinas de português e matemática. Ainda neste sentido,
“A educação musical é um assunto que compreende muitas combinações,
múltiplas atividades que envolvem a participação do aluno em nível sensóriomotor, quando o aluno trabalha ritmo, gestos e expressão corporal; em nível
afetivo, quando retrata sensações e afetos; em nível social e em nível cognitivo,
quando elabora uma composição, pensa uma música, interpreta” (GOBBI, 1999,
p. 43).
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Referente ao ensino da música no contexto escolar brasileiro, após quarenta anos
afastada dos currículos escolares de Educação Básica, essa realidade foi modificada
com a implantação da Lei 11.769 de 2008, que alterou a Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação), trazendo em seu Artigo 26, § 6º, a seguinte redação:
“a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente
curricular de que trata o § 2º deste artigo” (BRASIL, 2008). A implantação dessa lei
trata a música como conteúdo obrigatório, sendo assim, poderá ser trabalhada em
diversos formatos e conteúdos. Nesse sentido, vários métodos de ensino de música,
na sua maioria estrangeiros, vem sendo revisitados com a finalidade de adaptar os
conteúdos e metodologias ao contexto atual brasileiro. Para o desenvolvimento deste
projeto de pesquisa, buscou-se na metodologia de Carl Orff – educador musical
alemão – elementos que possam ser utilizados em favor da educação musical. A
metodologia de ensino proposta por Orff tem como foco a utilização do “instrumental
Orff”, do qual fazem partes instrumentos musicais diversos que foram adaptados pelo
educador, para que o ensino se tornasse mais efetivo desde a iniciação musical.
O instrumental Orff é composto por uma gama de instrumentos musicais das
famílias da percussão, cordas e sopro. Orff defendia a ideia de que o ensino de
música para as crianças estaria sempre conectado a outras atividades, como
movimento, dança e fala, fazendo assim, da atividade musical uma constante e
agradável participação ativa dos alunos. Ainda com relação à abordagem do método
Orff, Fonterrada (2005, p. 151) afirma que, “pode-se dizer que a ênfase da abordagem
está na expressão e não no conhecimento técnico, que surge em decorrência da
primeira”. Com base no instrumental Orff, foi escolhido para esta pesquisa o xilofone,
por se tratar de um instrumento completo, no sentido que possibilita trabalhar com os
elementos da música (harmonia, melodia e ritmo) e com as propriedades do som
(altura, duração, intensidade e timbre). O xilofone Orff (figura 2) é composto de uma
série de lâminas de madeira afinadas dentro de determinada escala musical e que são
tocadas por meio de baquetas com cabeça de borracha ou plástico duro.
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Figura 2 – Xilofone Orff

Com preços entre R$400,00 e R$600,00, o que varia de acordo com o modelo de
xilofone, o alto custo acaba dificultando a compra em grande quantidade para suprir a
demanda de uma escola pública. Diante disso, é possível por meio da robótica livre
desenvolver um instrumento de baixo custo e que permita a sua personalização,
possibilitando a alteração de timbres a serem tocados. Sendo assim, a estimativa do
projeto desenvolvido teve um custo de aproximadamente R$150,00, visto que o
Arduino Mega 2650 custa cerca de R$90,00 e os sensores piezo R$0,50 por unidade.
No projeto em questão foram utilizados 24 sensores de 27mm, que tiveram o custo de
R$10,00, sendo possível a utilização de sucata para as demais peças do projeto,
como teclas de acrílico, suporte com espuma de poliuretano, fios de cabo de rede
Ethernet, entre outros componentes.

4. PROTÓTIPOS

Durante o processo de pesquisa foi pensado em diversos materiais a serem
utilizados na construção dos protótipos, desde sensores infravermelhos ou
ultrassônicos, até chegar no sensor piezo elétrico. A escolha por este se justifica pela
necessidade que o estudante tem de tocar no instrumento, eliminando assim, a
possível utilização de sensores de distância, os quais haviam sido pesquisadas no
início do projeto. Nos dois primeiros protótipos foi utilizado o software Scratch for
Arduino (S4A), para gerenciar os toque e atribuir o som para cada piezo, entretanto
houve problemas com relação a um certo delay, impossibilitando o bom funcionamento
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do xilofone, pois afetaria diretamente a questão de precisão com relação ao toque e
sua reprodução sonora imediata.
Para a construção dos protótipos foram utilizados piezos elétricos (figura 3),
resistores de 1 Mohm, e um cabo USB AxB, além de outros componentes que são
utilizados em somente um protótipo, o que será mostrado no próprio tópico
correspondente.

Figura 3 – Piezo Elétrico

4.1 Protótipo 1
Protótipo criado com o intuito de reproduzir sons em uma sequência sugerida pelo
educador. Sua utilização poderá auxiliar o educando no desenvolvimento da
memorização, bem como da organização do pensamento e movimentos psicomotores
amplos. Para cada piezo foi utilizada uma entrada GND e outra analógica (com o
resistor), conforme mostra a figura 4. Por ser utilizado mais de um piezo e ter poucas
entradas GND foi necessário utilizar uma protoboard, para ser feita a ligação dos
piezos com essas únicas entradas, e também, por ter uma melhor noção do projeto
em si, na organização das ligações.
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Figura 4 – Esquema de ligação dos piezos com a placa

Para cada uma das quatro portas analógicas é feita uma condição. Se o piezo
receber uma carga de força acima de 30, considerando o fato que nas portas
analógicas existem valores de 0 a 1024 - dependendo da carga de pressão exercida
sobre o sensor -, ele reproduz um som “setado” previamente pelo usuário (Figura 5),
sendo que o ambiente S4A possibilita a gravação e importação dos sons, o que abre a
possibilidade de tratar cada caso do modo que quiser, fazendo reproduzir sons de
bateria, até efeitos sonoros diversos.
Este protótipo foi construído com o intuito de se ter um maior domínio em
questões de lógica, eletrônica básica e montagem de um protótipo robótico, sendo que
há somente um nível de toque e volume dos sensores, ficando limitado a testes e
validações de conceitos pesquisados.
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Figura 5 – Codificação do protótipo 1 no S4A

4.2

Protótipo 2
Protótipo criado para reproduzir sons diferentes para cada piezo, com 2 níveis de

som em cada, com a finalidade de trabalhar a intensidade sonora através da força que
for empregada no toque da tecla. Para cada piezo é utilizada a entrada GND e uma
analógica com o resistor (Figura 6). Por ser utilizado mais de um piezo e ter somente
uma entrada GND se fez necessária a utilização da protoboard.

Figura 6 – Esquema de ligação dos piezos com a placa
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Diferente do protótipo 1, que ao ser acionado o piezo reproduziria um único som,
no protótipo 2 é necessário o tratamento da força aplicada com duas condições por
piezo. Assim que um piezo específico receber uma carga de força acima de 30, ele
entra na condição principal, e verifica na primeira condição se a força está entre 31 e
200, tocando um som específico, ou se o valor ficou entre 201 e 1024, tocando outro
efeito sonoro (Figura 7). Da mesma forma que no protótipo 1, no 2, o usuário pode
alterar o valor em que o sensor reproduzirá o som. Existe também, a possibilidade de
alterar o tipo de som que o S4A reproduzirá. No caso desse teste, foram colocados
dois sons parecidos, com a diferença de volume do mesmo, passando de 201 ele
reproduz um som mais alto, do que se cair na condição entre valor 31 – 200.
Apesar de haver mais sensores disponíveis e multiníveis na carga exercida sobre
os sensores, houve o grande problema com delays e com toques simultâneos, por
limitações próprias do S4A, pois quando se tocava um som e rapidamente outro, o
segundo se sobrepunha ao primeiro, impedindo que uma sincronia se estabelecesse,
não sendo assim validado o protótipo para ser testado em campo, pois essa questão
prejudica o ensino de música.

Figura 7 – Codificação do protótipo 2 no S4A
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4.3

Protótipo Final
Protótipo criado para reproduzir sons do xilofone Orff , possuindo 10 teclas com

notas de uma escala diatônica (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi), havendo a
possibilidade de utilização de até 16 teclas. Este protótipo se diferencia dos outros 2,
por ser desenvolvido na linguagem C, eliminando os problemas com delay que se
tinha na utilização do S4A, havendo ainda, a possibilidade de tocar sons simultâneos,
combinando as notas, pois seria vital essa combinação de notas.

4.3.1 Shield Arduxylo
Com o intuito de um melhor desempenho do protótipo final, eliminando problemas
como mau contato e excesso de fios, foi idealizado a confecção de uma placa shield,
que recebeu o nome de “Arduxylo”, uma junção de arduino com xilofone (figuras 8,
9,10 e 11). Ele dispensa a necessidade de se usar a protoboard e de 16 pares de fios
e capacitores, eliminando o risco de mau contato para praticamente zero, ficando a
cargo de uma única placa, o papel de distribuir as 16 entradas analógicas, neutros e
os 16 capacitores de 1mohn, sendo adicionado na placa entradas para ter uma boa
fixação dos fios vindos dos piezos, utilizando uma chave de fenda.

Figuras 8 e 9 – Arduxylo

Figuras 10 e 11 – Arduxylo
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Para cada piezo existe um par de fios para ser fixados na shield Arduxylo (Figura
12). Na sequência positivo/negativo, após a fixação dos fios na shield se faz a
colagem dos piezos, utilizando fita dupla face nas teclas de acrílico. Posterior a isso,
as teclas deverão ser coladas da mesma forma nas placas de espuma.

Figura 12 – Esquema dos fios a serem fixados, positivo/negativo

Com a base feita das peças do kit Atto Educacional, para se juntar as 2 placas de
espuma ainda, existiu a necessidade de se utilizar cola quente para se obter uma
fixação aceitável das 2 placas (Figura 13), pois os sensores piezos têm certa
sensibilidade a vibrações.

Figura 13 – Protótipo Final

4.3.2 Codificação
Com a mudança no modo em que o arduino se comunica com o computador,
passando do S4A para um programa feito em C++, o xylo.cpp, especificamente para
esse protótipo teve-se um grande avanço na questão de desempenho, sem taxas de
erro e delay, como existia com o S4A. Também, foi alterada a codificação que fica
armazenada no arduino, sendo que antes era utilizado o seu firmware para a
comunicação com o S4A. A nova função desenvolvida detecta em qual porta analógica
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recebeu o toque e envia para o programa em caracteres que vai de A até J, nesse
caso (Figura 14).

Figura 14 – Codificação Arduino

Já no código que fica armazenado no computador, é detectada a letra que foi
enviada pelo arduino e procura em qual condição ele se encaixa, tocando a nota que
foi “setado” (Figuras 15 e 16). Dessa forma, existe a possibilidade de tocar sons
simultâneos, sendo essa funcionalidade de grande importância para o pleno
desenvolvimento do aluno. Dentro do código é possível alterar do nível de
sensibilidade de cada piezo, caso haja algum piezo mais sensível do que outro. Para
haver uma comunicação entre o arduino e o programa via porta serial, foi utilizada
uma biblioteca arduino.dll.
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Figura 15 – Codificação C
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Figura 16 – Codificação C

5. CONCLUSÃO
A tarefa de desenvolver um instrumento que englobasse educação musical e
robótica livre foi de grande importância, tendo em vista não somente o aprendizado
que gerou, mas também, a interligação de duas áreas que, por muitas vezes, não
dialogam entre si. A idealização do xilofone foi de grande valia, considerando a
contribuição do instrumento desenvolvido para que possa ser utilizado e aperfeiçoado
pela equipe. A utilização de sensores piezo, neste projeto, abriu uma nova gama de
protótipos a serem desenvolvidos, que podem explorar a detecção de toques, bem
como a intensidade sonora, o que ainda não havia sido utilizado no grupo de pesquisa.
A utilização do Arduino no projeto, como instrumento de controle na construção
dos protótipos, gerou grande avanço no conhecimento de robótica e para a sua
contribuição presente e futura na sociedade. Com o foco dado na música e na
percussão, abre-se um enorme leque de projetos à serem desenvolvidos com o intuito
de ter instrumentos pedagógicos e, também, potencializando a aprendizagem dos
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educandos no ensino regular. A música, nesse caso, torna-se um dos responsáveis
não somente de novas descobertas, mas também, de ligação e inspiração para que o
diálogo com as mais variadas áreas se torne possível.
Desse modo, o trabalho desenvolvido veio a somar, não somente no que diz
respeito ao constante processo de construção do conhecimento acadêmico, mas
também, na busca de soluções que venham contribuir para os processos de ensino
presentes nos mais variados espaços educativos. Nesse sentido, é importante que se
possa dar continuidade em pesquisas nesse segmento, visando contribuir com novas
formas de aliar a tecnologia à educação musical, através do desenvolvimento de
ferramentas para o ensino de música nas escolas.
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Resumo:

O conhecimento didático não deve ser visto como um somatório ou
justaposição de outros conhecimentos. Se, pelo lado do conhecimento
disciplinar o cruzamento de saberes e da praxis, enraizados em
quadros epistemológicos e às vezes mesmo em categorias ontológicas
distintas, pode ser gerador de tensões propiciadoras ou não de
reformulações, o problema adquire novas dimensões quando a este se
junta o campo pedagógico, onde também existem subjacentes visões
filosóficas e ideológicas que podem convergir em propostas com
caraterísticas diferentes. As próprias tecnologias não podem ser
analisadas como instrumentos per si, nem se esgotam na sua relação
com a ciência. Há uma dimensão social e mesmo individual que afeta a
nossa própria maneira de nos relacionarmos em sociedade. É neste
quadro teórico que temos vindo a desenvolver um modelo de
transposição didática para ambientes de eLearning. No presente
trabalho, dedicamos a nossa atenção à coaprendizagem e à
coinvestigação, enquanto processos que ajudam a exemplificar
algumas situações do modelo antes referido. Para o efeito são
analisados dois exemplos, apresentando-se e discutindo-se dados
empíricos recolhidos durante a investigação. A recolha de dados foi
suportada essencialmente pela técnica de análise de conteúdo. Os
resultados permitem identificar a existência de problemas do foro da
didática que devem ser merecedores de atenção em futuros estudos.

Palavras-chave:

eLearning, transposição didática, modelo, coaprendizagem,
coinvestigação.

Abstract:

Didactic knowledge should not be seen as a sum or juxtaposition of
other knowledge. If, on the side of disciplinary knowledge, the
intersection of knowledge and praxis, rooted in epistemological
frameworks and sometimes even in distinct ontological categories, can
be the source of tensions which can promote reformulations, the
problem acquires new dimensions when it joins the Pedagogical field,
where also underlies philosophical and ideological visions that can
converge in proposals with different characteristics. The technologies
themselves can not be analyzed as instruments per se, nor can they be
exhausted in their relation with science. There is a social and even an
individual dimension that affects our own way of relating to society. It is
in this theoretical framework that we have been developing a didactic
transposition model for eLearning environments. In the present work,
we dedicate our attention to co-learning and co-research, as processes
that help to exemplify some situations of the aforementioned model. For
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this purpose two examples are analyzed; the data collected during the
investigation are presented and discussed. The data collection was
supported essentially by the content analysis technique. The results
allow us to identify the existence of didactical problems that should be
worthy of attention in future studies.
Keywords:

eLearning, didatic transposition, model, colearning, coresearch.

1. INTRODUÇÃO

Entre a definição de um modelo pedagógico e a respetiva implementação no
quadro das mais diversas disciplinas, deve existir uma reflexão de cariz didático e de
malha mais fina, que permita identificar as vias mais corretas a serem seguidas em
cada domínio científico. Isto não significa o desvirtuamento do modelo inicialmente
delineado, mas sim a necessidade de repensá-lo e adaptá-lo a exigências concretas.
Neste trabalho, parte-se de uma análise, já iniciada anteriormente (Amador et al.,
2016a e 2016b), sobre a problemática de transposição didática em contexto de
eLearning. Para o efeito assumimos como ponto de partida, por um lado, um modelo
pedagógico em concreto, o Modelo Pedagógico da Universidade Aberta, suportado
num conjunto de princípios base, os quais privilegiam a comunicação assíncrona no
seio de classes virtuais (Pereira et al., 2007) e, por outro lado, o modelo de
transposição didática em ambientes de eLearning, que temos vindo a desenvolver
(ibid.).
Numa primeira parte apresenta-se o quadro de referência que suporta a análise
dos dois exemplos didáticos apresentados no tópico 4, subdivindo-o para efeitos de
maior clareza na argumentação em dois temas: i) breve referência à didática do
eLearning e ao modelo de transposição didática; ii) análise dos conceitos de
coaprendizagem e coinvestigação. No tópico 3 são identificados os principais
elementos relativos às opções metodológicas. Já no tópico 4 apresentam-se dois
exemplos correspondentes a dois estudos empíricos, sendo um deles mais dirigido
para coaprendizagem e outro para a aplicação de uma estratégia didática, suportada
na coinvestigação.

2. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA EM ELEARNING

A expressão “transposição didática” surge, numa primeira fase, na comunidade
científica francófona (Chevallard, 1985; Joshua e Dupin, 2003; Clément, 2010), sendo
posteriormente apropriado e transformado por alguns autores anglo-saxónicos
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(Shulman, 1986, 1987; Mishra e Koehler, 2006). Contudo, apesar desta filiação inicial
e comum, hoje estamos perante duas linhas de investigação com escassa ligação ou
interação. A nosso ver, este facto deve-se a divergências conceptuais de base, assim
como ao maior pragmatismo da corrente anglo-saxónica, associada em grande parte
ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. Neste último âmbito, surgiram
diversos modelos, como por exemplo, o TPACK (Technological Pedagogical And
Content Knowledge) (Mishra e Koehler, 2006), o modelo ICT-TPCK (Angeli e
Valadines,

2009)

(Information,

Communication,

Technology

-

Technological

Pedagogical Content Knowledge) ou a proposta de Saad et al. (2012) do TPACK-XL
(Technological Pedagogical And Content Knowledge - Context Learner’s).
Em Amador et al. (2016a) propusemos um modelo de transposição didático para
ambientes de eLearning, que concilia vários aspetos presentes em anteriores modelos
(fig. 1). O modelo tem por base um tetraedro regular (poliedro composto por quatro
faces - triângulos equiláteros). Esta forma tridimensional permite “rodar” o modelo e
analisar os temas a partir de perspetivas diferentes, ao mesmo tempo, que o podemos
desdobrar em cada uma das faces. Nesta proposta atribuímos papel central ao
conhecimento didático (CD), ponto de convergência das três arestas, o qual
consideramos corresponder ao espaço da sala de aula virtual. É neste cruzamento de
diversos saberes profissionais, que deverá ter lugar a concretização de estratégias
propiciadoras das aprendizagens.
Importa destacar que este CD não deve ser compreendido como um somatório ou
justaposição dos outros conhecimentos. Só numa perspetiva superficial o poderíamos
considerar deste modo. Se pelo lado do conhecimento disciplinar, o cruzamento de
saberes e de praxis enraizadas em quadros epistemológicos e às vezes mesmo em
quadros ontológicos distintos, é gerador de tensões propiciadoras ou não de
reformulações, o mesmo acontece quando ocorre também, uma interseção com o
campo pedagógico, onde existem subjacentes visões filosóficas, ideológicas que
convergem em propostas com caraterísticas diferentes. As próprias tecnologias não
podem ser analisadas como instrumentos per si, nem se esgotam na sua relação com
a ciência. Há uma dimensão social e mesmo individual que afeta a forma de vida
humana e a própria evolução dos sujeitos.
Refletir sobre a didática em ambientes de eLearning é um processo em que se
procura aprofundar as relações entre os vértices deste modelo, porque em cada aula e
em cada espaço virtual o professor está a criar situações de equilíbrio entre estes três
aspetos. Podemo-nos questionar se o estudante está a ser capaz de gerir o manancial
de informação disponível, se ele terá conceções prévias que permitam torná-la
significativa, ou ainda se existe o desejo de aprender. Porque não existe
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aprendizagem sem vontade de aprender. Assim, como é possível um professor
motivar alunos que convivem no seu diário com repositórios potentes de
armazenamento de dados, para fazer um esforço, para os organizar, classificar, isto é,
para lhes dar sentido. As questões do pensamento superficial, da dificuldade em
desenvolver competências de pensamento crítico, da concentração, são exemplos de
problemas que emergem do cruzar das diversas dimensões, e a procura das melhores
respostas é do âmbito do conhecimento específico do professor.

Figura 1 – Proposta de modelo de transposição didática, centrado numa Didática do eLearning.
Legenda: CPC (conhecimento pedagógico e de conteúdo); CTC (conhecimento tecnológico e
de conteúdo); CTP (conhecimento tecnológico e pedagógico); CDC (conhecimento didático e
de conteúdo); CDP (conhecimento didático e pedagógico); CDT (conhecimento didático e
tecnológico).

No presente trabalho, vamos apenas dedicar a nossa atenção à coaprendizagem
e à coinvestigação, enquanto processos que ajudam a exemplificar algumas situações
do modelo antes referido, passando por isso a uma breve caraterização destes
conceitos.
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2.1 Coaprendizagem e coinvestigação
O século XXI está marcado pelo aparecimento de novas ferramentas tecnológicas
e por mudanças socioculturais que emergem de alterações nas formas de comunicar,
as quais podem ser encaradas, também, como sucessivos ciclos que de forma gradual
vão abrangendo uma população mais vasta e sem fronteiras. Podemos afirmar que a
comunicação através de redes sociais é um elemento fulcral para a modernidade
líquida em que vivemos (Bauman, 1997).
Neste contexto, as conceções de coaprendizagem e a coinvestigação (Okada,
2007, 2012 e Okada et al., 2009) ganham particular pertinência. A coaprendizagem é
um conceito que passou a ser mais significativo devido a diversas vantagens de
criação e intercâmbio de conhecimentos gerados por usuários, pela rápida partilha de
informações, incluindo a investigação colaborativa e social em rede, denominada
coinvestigação (Okada, 2007, 2012; Okada et al., 2009). Brantmeier (2005) explica a
coaprendizagem através da interação centrada na aprendizagem colaborativa,
incluindo a construção de uma verdadeira «comunidade de prática», que conduz, por
sua vez, ao envolvimento dinâmico e participativo dos sujeitos na construção coletiva
do conhecimento.
O primeiro conceito, a coaprendizagem, está associado à criação de estratégias,
formatos e cenários de intercâmbio de conhecimentos gerados por usuários
organizados em redes, numa constante partilha de informações e de dados (tabela 1).
Mas para que exista coaprendizagem é necessário que os estudantes não se limitem a
reproduzir informação, mas que confrontem entre si conhecimentos, perceções e
modelos mentais díspares. E, será relativamente a este aspeto que a intervenção
didática é crucial, porque o professor deve propor tarefas e fornecer caminhos de
pesquisa que orientem a contrastação de ideias, de perceções e de perspetivas. Caso
esta condição não aconteça podemos correr o risco de não se verificar uma
aprendizagem significativa, mas sim uma atividade reprodutiva e de justaposição de
pontos de vista. Pensar formas de coaprendizagem e de aprendizagem aberta
colaborativa (Okada, 2012; Okada et al., 2008), nos espaços online, induz a questionar
sobre o «como» e «de que forma» estes espaços se podem tornar mais produtivos e
acessíveis à construção coletiva de conhecimento.
Quando referimos a coinvestigação estamos a remeter para um processo de nível
mais exigente, uma situação particular da coaprendizagem, porque pressupõe a
tentativa de compreender algo, isto é, de desocultação de uma qualquer realidade. A
investigação é um processo contínuo de levantar questões importantes coletivamente,
integrando informações relevantes e gerador de linhas aceitáveis de raciocínio
fundamentadas em premissas científicas. Tal processo realizado coletivamente,
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coinvestigação, torna-se ainda mais complexo. Neste contexto de coaprendizagem por
coinvestigação, a intermediação pedagógica, integrando a avaliação no processo
torna-se essencial. Os professores precisam oferecer suporte aos coaprendizes
através de estratégias, de metodologias e de orientação, ajudando-os a aplicar o que
sabem e a adquirirem novos conceitos e métodos, suportados, por exemplo, em
estratégias de ensino como a PBL (Problem Based Learning) (Okada, Meister e
Barros, 2015). No seu conjunto este processo requer e propícia o desenvolvimento de
habilidades essenciais na investigação científica:
i)

Formular questões científicas;

ii)

Selecionar informações relevantes e evidências;

iii)

Descrever explicações com base em evidência;

iv)

Conectar conhecimentos nas explicações;

v)

Comunicar conclusões com justificativas.

Com a prática do mapeamento coletivo na coinvestigação, os coaprendizes
podem desenvolver as referidas habilidades de forma gradual e realizar etapas da
investigação com maior autonomia. Essa autonomia acontece gradativamente, a
partir do docente e dos coaprendizes, em situações de interação. Isto significa, que
ao colocarmos um grupo de alunos perante uma situação de coinvestigação
estamos a incentivar uma procura orientada de informação, em função de um
problema inicial, o tratamento dos respetivos dados e a produção de asserções de
valor ou de conhecimento a partir deles, tornando-a compreensível para os nossos
quadros teóricos de referência (tabela 1).
Tabela 1 – Contextos Online/ estratégias didáticas.
CONTEXTOS ONLINE
/ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS

DESCRIÇÃO

EXEMPLOS

- coaprendizagem de conteúdos.

O aprendente produz documentos digitais em
contexto de colaboração e de cooperação com
outros colegas.

Criação de um texto;
criação de um artefacto
digital, pesquisa online e
construção conjunta de um
documento.

- coaprendizagem participativa de
conhecimento em contexto de
investigação a partir de
estratégias de coinvestigação.

A criação participativa do conhecimento é
orientada para a compreensão ou resolução de
problemas partilhados pelo grupo, concebido
como uma comunidade de aprendizagem e
investigação. O aprendente e os seus pares são
envolvidos numa investigação coletiva que pode
envolver membros da sua comunidade local ou
estarem inseridos numa rede.

Contribuições, intervenções
nos fóruns específicos,
associações a redes com
interesses comuns, partilha
de informação em espaços
de intercâmbio de
investigação.

A estratégias definidas em contextos online para a coaprendizagem, a partir da
coinvestigação, integram um processo coletivo de partilha de "experiências e de
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conhecimentos e a negociação da relevância dentro do grupo” (Stahl et al., 2014).
Este processo pode levar os estudantes a produzirem novos conteúdos, que poderão
mesmo assumir formatos digitais distintos dos documentos originais. Para além disso,
passam por um processo que propícia o desenvolvimento de habilidades essenciais
na investigação científica. A tabela 2 integra estes dois contextos online/estratégias
didáticas no modelo anteriormente apresentado (fig. 1).

Tabela 2 – Conhecimento didático, estratégias didáticas e as três dimensões do Modelo de
Transposição Didática, elaborado por Amador et al. (2016).

CONHECIMENTO DIDÁTICO

DIMENSÕES DO MODELO
CONHECIMENTO
CONCEPTUAL

- coaprendizagem de
conteúdo/competências.

- Interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade
- Epistemologia
(obstáculos
epistemológicos, o valor
do “erro”, confrontação
de paradigmas,
refutação, …)

CONHECIMENTO
PEDAGÓGICO
- Conceitos chave
(colaboração e
cooperação)
- Área de
desenvolvimento
proximal (Vigotsky)

CONHECIMENTO
TECNOLÓGICO
- Identificação de
ferramentas
- Literacia digital
-Usabilidade pedagógica
das interfaces e recursos

- Dinâmica de grupos

- Ontologias (construir
mundos, observação
versus natureza)

- coaprendizagem participativa
de conteúdos/competências
em contexto de investigação

- Identificar problemas
- Enunciar objetivos e
questões de investigação
- Avaliar da
exequibilidade e do valor
da investigação.
- Enquadrar nos
programas das unidades
curriculares

- PBL (problema based
learning)

- Identificação de
ferramentas de pesquisa.

- Ensino e aprendizagem
em contexto

- Software de tratamento de
dados

- Ensino e aprendizagem
por pesquisa

- Software para
apresentação dos
resultados

- Ensino e aprendizagem
colaborativos e
cooperativos

- Suportes comunicacionais.
- Suportes digitais de
partilha
- Redes e comunidades de
aprendizagem com
interesses comuns

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

A presente investigação enquadra-se num paradigma qualitativo, assumindo-se
como um estudo de natureza exploratório. Nessa medida, os dois exemplos que a
seguir são apresentados poderiam ter sido designados por estudos de caso. Porém,
devido à dimensão do trabalho, que limita a introdução de elementos de informação
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complementares, que poderiam conduzir a processos de triangulação de dados e
assim a uma maior contextualização dos estudos, optou-se por designá-los apenas
por exemplos. São situações que a posterior serão alvo de maior aprofundamento,
com alargamento da própria dimensão das amostras.
Destacamos ainda, a utilização da técnica de análise de conteúdo como forma de
detetar tendências, que pudessem ser interpretadas (Coutinho, 2015; Bardin, 2015;
Krippendorff, 2004). Para o efeito foram estabelecidos dois conjuntos de categorias,
um para cada exemplo, definidas e estabelecidas após a leitura flutuante do corpus de
análise. Cada entrada dos estudantes foi integrada apenas numa das categorias, em
função da dominância de determinado tipo de intervenção que nela se considerou
existir.
4. ANÁLISE DE EXEMPLOS DE COAPRENDIZAGEM E DE COINVESTIGAÇÃO
COM BASE NO MODELO DE TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA
Cada vez mais as instituições de ensino superior que fazem uso do eLearning
necessitam de ser mais exigentes e de possuirem padrões de qualidade mais
elevados. Os estudantes que investem em formações que adotam esta metodologia
precisam de encontrar docentes capacitados e atualizados, que os conduzam à
aquisição das competências desejadas. Se o domínio da parte conceptual, da vertente
pedagógica e da vertente tecnológica, são os fundamentos de uma saber profissional
próprio, que reflete teoricamente sobre a praxis em ciclos constantes de investigaçãoação - o conhecimento didático, a verdade é que o perfil do professor nestes
ambientes, também, o obriga a uma atenção particular aos problemas educativos
contemporâneos. Como Brown (2008) refere, há subjacente uma procura constante e
inesgotável por caminhos, meios, intercâmbios, colaborações que permitam construir
um conhecimento didático. Tendo presentes alguns destes objetivos passamos à
análise de dois exemplos.

4.1 Exemplo 1
O primeiro exemplo objeto de estudo corresponde ao trabalho realizado no âmbito
do Mestrado em Pedagogia do eLearning na Unidade Curricular (UC) de Materiais e
Recursos para eLearning, no primeiro semestre do ano letivo 2014-2015. A turma era
constituída por 19 estudantes, 14 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, oriundos de
três países – Portugal – Brasil – Moçambique. A UC conta com a estrutura de um
Contrato de Aprendizagem contemplando: a) Competências; b) Conteúdos; c)
Ambiente de Aprendizagem; d) Metodologia; e) Recursos - Bibliografia; f) Roteiro de
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Atividades; g) Avaliação. Esse contrato é disponibilizado aos estudantes no início das
atividades letivas e contém explicações sobre a dinâmica planeada pela docente.
O primeiro tema estava dividido em 3 momentos:
- leitura, exploração e reflexão, a partir de alguns recursos orientadores e
disponibilizados na sala de aula virtual; os estudantes deveriam analisar,
refletir, pesquisar e partilhar entre si o tema no fórum de apoio, fazendo apelo
à apresentação e ao comentário de exemplos concretos;
- participação na discussão em fórum, partindo de uma afirmação sugerida pela
docente, com base nos recursos que tinham explorado e na reflexão pessoal
os estudantes deveriam interagir com os colegas, desenvolvendo um diálogo
fundamentado em torno das questões mais relevantes em análise. As
intervenções deveriam clarificar, complementar, informar, problematizar,
argumentar, etc. ... relativamente à temática em discussão;
- elaboração de um artefacto digital. Explorar e utilizar uma ferramenta digital
para futura elaboração colaborativa de trabalhos de grupo e projetos. Assim,
os estudantes adquiririam conhecimento prático e concreto sobre a respetiva
utilização.
Para a realização destas tarefas os estudantes tinham dois fora de comunicação
assíncrona, um fórum disponível, todo o semestre, para todas as atividades e um
fórum de discussão somente acessível durante o debate fundamentado.
Tabela 3 – Tipos de participação dos estudantes e as dimensões do modelo.
CONTEXTOS /
Tipo de participação
estudantes – número
de intervenções
Explorar

12
33

Refletir

DIMENSÕES DO MODELO

ESTRATÉGIAS
DIDÁTICAS

CONHECIMENTO
CONCEPTUAL

CONHECIMENTO
PEDAGÓGICO

CONHECIMENTO
TECNOLÓGICO

Leitura,
exploração e
reflexão

Compreender a
estrutura e o tema
que será
estudado

Ato de saber;

Conhecimento e
abordagem do tema
através das tecnologias

identificar as
conceções e
“obstáculos” dos
estudantes

Docente: orientar a
aprendizagem dos
estudantes
Comentar

47

Fundamentar

30

Participação na
discussão em
fórum

Construção do
saber

(novos
conceitos /
nova visão)

Partilhar novas

3

Elaboração de
um artefacto

Três momentos:
investigação,

Compreender as
ideias e as
dificuldades do tema
estudado

Docente - Saber a
perceção dos
estudantes sobre o
tema
Articulação entre o
conhecimento

Docente: conhecimento
das tecnologias que pode
utilizar para ensinar o
tema

Conhecer e debater sobre
as tecnologias e o tema
abordado

Conhecer ferramentas
digitais, tecnologias como
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ferramentas

digital

elaboração,
conceção

digitais

pedagógico e a
especificidade da
unidade curricular

ajuda à aprendizagem
Docente: adaptar as
diferentes tecnologias às
diferentes atividades

Neste exemplo, o design pedagógico dos recursos e atividades (materiais e
estratégias didáticos) fortaleceu a aprendizagem, pois estamos perante uma forte
relação entre pedagogia e epistemologia, ou seja, as escolhas do docente estão em
relação direta com a construção do saber e a pedagogia, assim como entre o
conteúdo e a pedagogia. Além disso, a aprendizagem é contextualizada (há uma
estreita relação entre as situações práticas e os conhecimentos adquiridos) e é
baseada não só numa pedagogia específica, como num conjunto de pedagogias e
estratégias que podem ser aplicadas em momentos diferentes.
A prioridade era viabilizar uma abordagem inovadora nas práticas pedagógicas na
Universidade Aberta de Portugal, que desafiasse os estudantes a participarem
ativamente e a estarem envolvidos na sua aprendizagem. Como a aprendizagem é um
processo social realizado individualmente ou a pares, sempre com feedback e
interação entre estudantes-estudantes e estudantes-docente, as interações em fora no
Moodle permitiram alcançar êxito colaborativo. Ampliaram-se as condições e
contornos pedagógicos e tecnológicos, desenvolvendo cultura de participação na rede.
O design pedagógico da UC, baseado na proposta do nosso modelo de
transposição didática, centrado numa Didática do eLearning, gerou inovação teóricoprática na educação formal. A professora assumiu o papel de facilitador e guia,
fornecendo recursos e apoio aos estudantes e tanto a professora, quanto os
estudantes

tornaram-se

ativos

e

corresponsáveis

pelo

fortalecimento

das

aprendizagens.
Trata-se

de

um

movimento

contínuo

de

problematização-ação-feedback,

orientando pela leitura, escrita, análise, revisão entre pares, interpretação, seleção e
reflexão conceptual. Por isso, as dimensões do modelo numa comunidade de
investigação é presença fundamental.

4.2 Exemplo 2
O segundo caso objeto de estudo corresponde ao trabalho realizado no âmbito de
uma unidade curricular do 3º ciclo, incluída num curso de doutoramento em
Sustentabilidade Social e Desenvolvimento, onde aos estudantes (N=12) foi proposto,
na primeira semana de lecionação, a realização de um trabalho de investigação em
grupo, a decorrer durante todo o semestre, o qual versava sobre o tema dos riscos
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naturais na comunicação social. Foi solicitado aos grupos, formado por estudantes de
Portugal, Espanha, Brasil e Moçambique, que formulassem a partir deste tema um
problema, definindo os objetivos e as questões de investigação. Para esse efeito, os
grupos contavam com um espaço próprio e o acompanhamento próximo de dois
docentes, tanto em situações de comunicação assíncrona como síncrona (tabela 4).
Tabela 4 – Caraterização do processo de coinvestigação.
CONTEXTOS/ESTRATÉGIAS
DIDÁTICAS

Projeto de coinvestigação.

O projeto foi explícito no início
do ano letivo, através do
contrato de aprendizagem
apresentado aos estudantes.
Para além dos objetivos foram
também explicitados os
critérios de avaliação, os
quais incluíam também a
avaliação das intervenções
nos fora para além do próprio
trabalho final.

DIMENSÕES DO MODELO
CONHECIMENTO
CONCEPTUAL

CONHECIMENTO
PEDAGÓGICO

CONHECIMENTO
TECNOLÓGICO

Foram
disponibilizados
diversos textos de
apoio nos domínios
da metodologia de
investigação, riscos
naturais e
comunicação em
ciência.

Orientação traduzida em:
desbloquear problemas,
incentivar o debate,
questionar soluções, e outras.

A seleção do software a
ser usados no tratamento
de dados (análise de
conteúdo) ficou ao critério
dos alunos, embora todos
tenham usado o Exel.

As discussões foram intensas
nalguns casos, tendo sido
necessário exercer uma maior
moderação em situações
pontuais.

A pouca participação nos
trabalhos de um elemento de
um dos grupos também gerou
tensões que obrigaram a
intervenção docente.

Em termos de
comunicação os docentes
consideraram positivo
fazer uso do: Google
Drive, Wiki (Moodle) e
Skype.

A unidade curricular em causa decorreu durante o 2º semestre letivo, sendo que
as primeiras semanas foram dedicadas à abordagem teórica de uma das temáticas de
estudo (riscos naturais), que seria posteriormente tema da investigação. A segunda
temática (comunicação em ciência) foi lecionada em paralelo com o trabalho grupo.
Assim, apenas no mês de maio foram abertos os fóruns destinados à realização da
coinvestigação. Para o efeito foram constituídos numa fase prévia três grupos.
Na fig. 2 regista-se o número de intervenções que ocorreram nos meses de maio,
junho e julho, no espaço de cada grupo. Importa destacar que todos os grupos eram
inicialmente formados por 4 elementos, embora no grupo III uma das estudantes tenha
abandonado o curso a meio do semestre por motivos de saúde.
A fig. 2 evidencia dinâmicas distintas nos três grupos em análise. No grupo I
regista-se uma redução do número de intervenções a meio do período em que se
desenvolveu o projeto, enquanto no grupo II as intervenções vão decrescendo e no
grupo III destaca um aumento muito significativo de intervenções dos estudantes na
última fase, embora em todo o trabalho tivesse sido o grupo com maior participação.
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Figura 2 – Número de intervenções por grupo e mês de trabalho (coinvestigação).

Os dados anteriores exigem que se passe a uma fase de análise mais fina, que
permita compreender as diferenças entre estes três grupos e, principalmente, as
dinâmicas que se geraram durante o processo de coinvestigação. Para o efeito
aplicou-se a técnica de análise de conteúdo. Foi definido um conjunto de categorias,
que depois de contrastadas com o corpus de análise foram posteriormente
estabilizadas (Coutinho, 2015).

Tabela 5 – Caraterização do tipo de intervenções nos fora (valor percentual).
GRUPOS/
CATEGORIAS

Organizar e
estruturar o
trabalho

Discutir pontos
de vista ou
rebater
comentários

Acrescentar
conteúdo e
partilhar novos
dados

Sintetizar
intervenções
anteriores

Fazer
correções

Colocar pequenas
dúvidas, fazer
agradecimentos

GRUPO I

9%

12 %

27 %

5%

13 %

34 %

GRUPO II

10 %

10 %

18 %

6%

5%

52 %

GRUPO III

9%

13 %

13 %

8%

21 %

36 %

Ao cruzarmos os dados da fig. 2 com os da tabela 5 verifica-se que em relação ao
grupo 3 é visível a maior predisposição para discutir ideias e rebater comentários,
assim como uma grande preocupação com a realização de correções sucessivas nos
documentos de trabalho, revelando, o grupo, competências investigativas superiores
aos restantes. Comparativamente os grupos II e III foram os que mereceram uma
classificação mais elevada no trabalho final, porém os trajetos que desenvolveram
foram distintos. Deste facto resultou uma melhor classificação dos elementos do grupo
III, uma vez que, para além do produto final, se avaliava o processo. No grupo II existiu
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desde o início um maior pragmatismo, enquanto o grupo III se manteve sempre aberto
ao debate em todas as fases do trabalho de investigação.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos, nomeadamente no trabalho realizado em grupo em que se
propôs uma situação de coinvestigação, evidenciam a necessidade de se identificar o
máximo possível de tipos distintos de dinâmicas. Neste caso, houve a oportunidade
dos investigadores conseguirem, em três grupos, identificarem três padrões distintos,
porém outros padrões poderão existir e importa elencá-los, antes de refletirmos sobre
eles e, antes de fazermos sugestões de atuação que permitam numa fase intermédia
reverter algumas dinâmicas. Esta será a nosso ver uma das bases de trabalho, a partir
da qual se pode analisar de um modo mais abstrato as formas de intervenção, as
quais deverão ter em consideração: i) o próprio conhecimento disciplinar e mesmo a
metodologia de trabalho que lhe estamos a associar, procurando identificar se existem
bloqueios ou dificuldades por parte dos estudantes ou, se estes provêm do tipo de
materiais que disponibilizamos, do modo como o fazemos, nomeadamente como o
organizamos e disponibilizamos e, da própria forma como estamos a intervir nos
debates; ii) do ponto de vista pedagógico há um aspeto que nos parece
particularmente relevante, que diz respeito ao perfil comportamental dos estudantes
em grupo, principalmente quando se formam lideranças fortes que dificultam o debate
interno, carecendo estes tipo de problema de uma intervenção bem fundamentada por
parte do docente; iii) as questões tecnológicas podem ser um problema quando
detetamos uma fuga significativa dos espaços de comunicação assíncrona, para
fóruns que o professor não acompanha; é de destacar pela positiva a importância do
alargar de ferramentas da própria plataforma e mesmo o uso de software externo,
como elementos que reforçaram, muitas vezes, a cooperação.
Em termos gerais, consideramos que a interpretação dos resultados, obtidos a
partir de uma qualquer intervenção em espaços de sala de aula virtual, carece de um
modelo que os permita enquadrar em termos teóricos e, que ao mesmo tempo, facilite
a interseção de perspetivas distintas. Nesse sentido, julgamos que o modelo que
temos vindo a desenvolver (Amador et al., 2016a) pode ser uma ferramenta útil, que
permita ancorar os problemas em âmbitos de estudo concretos e a partir destes
estabelecer todas as outras relações/interseções necessárias à compreensão dos
contextos.

No caso presente, as estratégias de coaprendizagem e coinvestigação

(Okada, 2012; Okada et al., 2008; Okada, Meister e Barros, 2015) permitiram refletir
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sobre o modo de conseguir que os espaços online se tornem mais produtivos e
permitam a construção coletiva de conhecimento.
Para colmatar o que foi referido anteriormente, resulta a necessidade de
prosseguir e aprofundar este tipo de análise, através de novos estudos empíricos, em
paralelo com a necessidade de não descurar o desenvolvimento do referencial teórico.
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Abstract:

The adaptation possibilities provided by mobile devices seek
to involve and motivate students’ education process by
providing learning resources and activities adapted to their
needs, characteristics, conditions
and circumstances.
Context4Learning is a mobile application developed by the
team behind this article. Developed for Android, the app
detects user location, the amount of time available and the
physical activity being performed and then sends the user the
corresponding notifications regarding learning resources and
activities with which he/she may advance in a given
educational programme. Currently, a pilot project has been
launched. The assessment and contributions by the pilot
group of users encourages us to continue our work. Their
experience has proven that there are various lines of work to
achieve perfection in the functioning of the mechanism and
greater app usability for the end users.
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1. INTRODUCTION
Mobile devices have a growing presence in our lives. Mobile or handheld device
refers to any and all technology that is able to provide wireless communication while at
the same time being small, lightweight and easy to carry (Caudill, 2007). Whether a
tablet or a smartphone, we use them daily in search of information, geo-tracking, to
keep in touch with each other, … However we also use them to watch videos, listen to
podcasts, watch digital presentations or read e-books. In other words, we interact with
resources that illustrate multiple contents we wish to learn about. We also use these
same resources to take notes, keep a blog, take pictures, record audios and the list
continues. By using a handheld device, we learn informally, either independently or in a
community context (Clough, Jones, McAndrew & Scanlon, 2008). But, in addition to the
potential of mobile devices as learning resources in open contexts, these tools may be
used to design and manage learning processes that are organized for and focus on
achieving specific objectives.
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The personalisation, objective and desire of any learning design, requires people
to be able to make decisions regarding what, when and how he or she wants to learn
within a single learning experience, or that this same experience offers resources
adapted to specific personal needs and characteristics that are known in advance.
Thus, an m-learning system must be able to adapt its functions (Wang, 2004), among
other aspects, to the learning needs (for example, learning goals and interests),
personal characteristics (such as learning styles and prior knowledge) and specific
circumstances (including, current location and movements in the environment) of an
individual or group of interconnected people (Sampson & Zervas, 2013, p.4).
The adaptation possibilities provided by mobile devices seek to involve and
motivate students’ education process by providing learning resources and activities
adapted to their needs, characteristics, conditions and circumstances. It is from here
that the defined concept of context arises, according to Economides (2009), based on
the different variables that could affect the learning process. These variables include
aspects linked to


The learner’s state, such as the position or physical activity (seated, standing
up, walking, running, riding a bike, driving, etc.).



The educational activity’s state, such as the type of learning activity and the
corresponding requirements (level of difficulty or time needed for its
development), the resources associated with each activity (text-based, audiobased, based on graphics, based on videos, immersive, etc.) and the
assessment system.



The infrastructure’s state, such as the type of technological devices used.



The environment’s state, such as the weather and environmental conditions
(light, sound or temperature).

This information is confirmed in the first component that is strategic to a contextaware mobile learning (CAML for brevity) adaptation mechanism. This would consist of
a sequence of phases to be able to offer an adaptive experience using a mobile device.
From the standpoint of Zervas, Sampson, Gómez & Fabregat (2013, p. 42), this
sequence would have three phases:
1. Detect the dimensions of the student’s context. For this initial phase, the
dimensions of each student’s current context are detected using the hardware
and sensors of that person’s handheld device, as well as manually introduced
data. Zervas, Gómez, Fabregat & Sampson (2011) organize these dimensions
in a context model with two sections: one related to the learning design
(Learning Context) and another related to the mobile environment in which
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learners interact by completing learning activities (Mobile Context). See Table
1.
Learning Context
Dimensions
Characteristics
Learning design Learning objectives, pedagogical models, learning activities,
participating roles, tools and resources
Learner
Competence profile (knowledge, skills, attitudes), semipermanent personal characteristics (learning style, learning
needs and interests, physical or other disabilities, etc.).
Mobile Context
Dimensions
Characteristics
Learner
Temporal personal information (mood, preferences, needs,
interests, etc.).
People
Role, relationship, contributions and constraints.
Place
Location, zones, interactive space, cultural background and
learning setting.
Artefact
Technological: physical properties and digital properties,
and non-technological.
Time
Task duration, task scheduled, action happens, availability.
Physical
Lighting, noise level, weather conditions, etc.
conditions
Table 1. Learning and Mobile Context dimensions and characteristics (Zervas, Gómez,
Fabregat & Sampson, 2011).

2. Implement the adaptation. During this phase, the context dimensions will
be assessed and the adaptation in real time applied. Once raw information has
been stored, the “true” context needs to be estimated. The context parameters
must be placed in order according to prior and specific criteria and priorities to
generate the adaptation (Economides, 2009). This adaptation could be related
to educational resources and/or learning activities (Sampson & Zervas, 2013,
pp. 7-9).
3. Supply the adapted resources and activities. Lastly, the result from the
previous phase is presented in the student’s handheld device.
Designing a CAML application is completed with a careful and usable format. As
Dey & Häkkilä (2008) indicated, unreliable device functionality and unintelligible user
interfaces could give way to diminished user control or the execution of erroneous
device actions or otherwise unintuitive behaviour, which, in the end, could lead to
reduced acceptability of the context-aware application. The learning experience itself
would require an instructional design that is adjusted to this educational system (Elias,
2011; Ge, Huang, Zhang & Bowers, 2013; Parsons, Ryu & Cranshaw, 2006).
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2. THE CONTEXT4LEARNING APPLICATION
Context4Learning is a mobile application developed by the team behind this
article. It offers the possibility of adapting learning for mobile contexts thanks to a
learning design that includes a wide variety of learning resources and activities adapted
to various mobile contexts. Developed for Android, the application detects user
location, the amount of time available and the physical activity being performed and
then sends the user the corresponding notifications—adjusted to said scenario and
environment—regarding learning resources and activities with which he/she may
advance in a given educational programme.
When the application identifies a new context for a specific user, it sends data
simultaneously to the cloud and the LMS (Moodle) where the learning design for the
educational activity is hosted, to then obtain information related to the learning activities
to be carried out or the resources available for study. All learning activities and
resources are organized according to learning objectives, which are defined in terms of
competencies. Thus, each user displays his/her own learning sequence. Users work
with the LOAs facilitated (videos, audios, texts, presentations, etc.) and the activities
proposed to reinforce the achievement of objectives in a differentiated manner, with a
personalised order.
The LMS is responsible for user follow-up and processing which activities have
been concluded and the study resources that have been reviewed, so that this
information may be consulted from the app. All communications are Internet based.
For an in-depth description of Context4Learning, specific reference is made to
Learning and Mobile Contexts it covers.

2.1 The Learning Context
The learning design demands greater transparency, anticipation and coherence
when it comes to what students are expected to learn. In recent years, there has been
increased concern about the learning design (Laurillard, 2012), which refers to the
planning process that all teachers carry out to respond to such questions as: What will
my students learn? How will they learn it? (Dobozy, 2011). Research into this topic has
posed a number of problems: some focus on disclosing what knowledge and
competencies are necessary for a good design practice (MacLean & Scott, 2011), or
what cognitive resources are activated when teachers design their syllabus (Kali,
Goodyear, & Markauskaite, 2011), and others that decipher the conditions under which
this process takes place and the decisions involved (Bennett, Agostinho, Lockyer,
Kosta, Jones, & Harper, 2008).
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In general, educators see the development of their subjects as a sequence of the
learning activities. These subjects appear within a determined context (in terms of the
environment where they are developed, the pedagogical focus they adopt and the
institutional procedures and difficulties linked to them) and are destined to attain a set
of specific learning results by means of a series of tasks that use a given set of tools
and resources (Conole & Fill, 2005). Thus, to achieve a given learning objective, each
activity focuses upon a task that students must perform, but with support—whether
human (the actual teacher, peers, experts, etc.), technological (software, application,
etc.), digital (animations, audios, etc.) or of another nature (text books, calculator, etc.).
All educational and learning activities to be implemented through or supported by
the Context4Learning application are organized based on objectives and learning
objects and activities sequences. The objectives define the learning achievements to
be attained. To achieve these objectives, each one is associated with a set of
resources for study and learning activities, which have to be developed (hereinafter,
learning objects and activities will be referred to as LOAs). These LOAs will be
organized in sequences.
Specifically, learning objects within the same sequence must have differentiated
formats (digital or web text, image, audios, video or multimedia) so that there is always
the option of moving forward, independently of the user context; it should also translate
into a variable degree of dedication to facilitate adjustment to one’s temporal
availability. Likewise, visualisation and reproducibility must be guaranteed for any
mobile device, whether a tablet or smartphone, with Android without depending on
additional software. By having to host the resources on a LMS or whenever making it
available online, short download must also be provided.
Each learning sequence is composed of a variety of learning activities. Based on
prior research, we developed a number of activity types that were classified as follows:


Assimilative (students must see, listen and read) and Evaluative (the final
objective is the assess student progress)



Communicative (requiring verbal expression, how to intervene in debate
forums, access a video-conference and share an opinion in a blog, etc.),



Productive (students are requested to create, generate, design, etc.),



Information management (how to search for and verify information, draft a
conceptual map, analyse data, etc.) or



Experiential (such exercises seek to put the student in a simulated, yet as-realas-possible career situation).
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To provide the student with selective and personalized options, within the scope of
each learning sequence, there is no need to work all LOAs as these may be mandatory
(required compliance) or optional (always voluntary, expanding information).
Being that the sequence of the LOAs within an objective is defined as they are
placed in order, it must be pointed out that the LOAs considered mandatory always
appear in consecutive order, even if the position could be, in certain cases, shared by
various LOAs. On the other hand, the optional LOAs occupy the same order as the
mandatory LOAs to which they are associated. Despite the fact that the sequences are
defined beforehand, these are reorganized and personalized in keeping with the Mobile
Context that the application detects. The order given to the LOAs does not demand
strict compliance.
Finally, moving forward from one sequence to another, between objectives, is
automatic when the system detects that all of the mandatory LOAs have been covered.
2.1.1 Design of Learning Activities
The design of a learning activity is carried out directly on Moodle, with which one
may use all of the tools available on the LMS (forums, wiki, tasks, glossary, etc.).
However, to the learning configuration to be visible in the terms described and to
facilitate the smooth running of the application, the following mechanisms have been
developed:
● M-Learning Resource Management Block: System from which objectives
are created, to give the LOAs format and sequence configuration.
● Follow-up M-Learning Course Block: Item from which the progress of a
given user are shown, expressed as a percentage of the learning process
covered. It also shows the average advancement among peers and from here.
It allows access to a detailed report of LOAs that have been concluded and
those still pending, and consequently, the objectives achieved or yet to be
achieved.
● Complementary Resources Block: System that facilitates direct access
to the optional LOAs and is part of the course objective and those already
concluded.
● M-Learning Follow-up Report: Detailed follow-up report by the instructor
about user advances. From this report, any LOA or objective may be
considered surpassed/accomplished. It offers information regarding the dates in
which each user has worked with each learning object and presented his/her
activities.
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Essentially, the procedure to be followed to organize the LOA sequence of a given
objective is carried out from the M-Learning Resource Management Block. It would be
described as follows:
1. Create the objective. The register of any of the learning objectives is carried out
from the aforementioned block. It must be assigned a name and chronological
order. The objectives on the home page of the LMS occupy differentiated
sections. The sections have the same name as the objectives. Likewise, the
objectives appear on the application with the same name as they appear on the
LMS.
2. Incorporate the LOAs into the LMS. The learning objects are linked to the home
page of the LMS to incorporate the most appropriate resources, whether a file,
URL, SCORM package, etc. At the same time, the activities are configured on
the actual tool where they are to be developed, whether a forum, wiki,
workshop, task, etc. On the home page, the LOAs appear automatically in the
first section which is visualized by the designer only. It will remain that way until
it is associated with an objective.
3. Format the LOAs. Both the objects as well as the activities require a series of
metadata, including information such as duration, conditions to consider the
LOA

completed, physical activity associated (walking, standing still, in a

vehicle) or language. This metadata is later used to recommend the LOA in the
application. It is incorporated into the same block.
4. Associate the LOAs with the corresponding objective. To accommodate each
LOA with its objective, from the block, a relationship must be created between
them. Upon establishing the link, the character that the object or activity within
the sequence (whether mandatory or optional) and its chronological order or
position must be specified.
Once the user accesses the LMS, those blocks that have been added may be
visualized on the lateral margins of home page. These include Complementary
Resources Block and the Follow-up M-Learning Course Block. In the centre of the
screen, the LOAs for the objective currently being studied will be shown. Next to each
one, a mark indicates whether the object or activity has been passed or not. A cron
updates the status of the LOAs every five minutes.

2.2 The Mobile Context
As stated, Context4Learning is an Android mobile application that is compatible
with versions 2.3.3 and above. It offers the possibility of learning in a way that adjusts
to your changing Mobile Context. This application covers the following dimensions:
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● Location: This dimension includes geo-spatial information relative to
user location as well as those sites that he/she frequents daily.
● Time: This dimension includes information about user availability to
participate in the learning process.
● Activity: This dimension includes information about the user’s physical
activity at a given moment.
Specifically, when a new Mobile Context has been identified, after observing the
aforementioned dimensions, in real time, a notification is sent to the user’s mobile
device with a list of pending LOAs, in keeping with the calculated Mobile Context.
INSERT FIGURE 1 HERE

2.2.1 Determining user mobile context
User mobile context is detected and carried out in real time, while considering the
three aspects defined above: activity, time and location.
A) Activity
The activity is the first of the three dimensions covered when the user mobile
context is defined. Activity is understood as any one of the three physical activities that
the user may perform:


Be standing still,



Walking and



Travelling in a vehicle.

To detect an activity, a service is executed on a second plane of the handheld
device, the function of which is to obtain the probability that the user is carrying out any
one of the three physical activities. Every three minutes, the application performs an
activity sampling, and calculates a probability threshold established at 70%. If the
activity detected by the handheld device surpasses said threshold, it will be considered
a candidate. It is necessary that during the next sample—three minutes later—the
activity is detected once again and that it surpasses the minimum threshold for the
activity to be selected for that context. In other words, the student has to be carrying
out the same activity for approximately six minutes for the activity to become part of the
current context.
INSERT FIGURE 2 HERE
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Suppose that John is outdoors for a run and he starts to walk. After three minutes,
his smartphone detects that he is walking with a 98% probability and a 2% probability
that he will stop. The candidate activity considered is to be walking. After another three
minutes, the mobile phone detects other activities: walking with a 78% probability, a 2%
probability that he is travelling in a vehicle and a 20% probability that he is standing
still. In this case, the most probable activity is also to be walking. Thus, on the one
hand, the detected activity surpasses the minimum established threshold to compare
with the candidate activity. On the other hand, being it is the same as the activity to be
walking, it forms part of John’s current context and he will receive all of those LOAs
that fit in with his context in his handheld device.
If, during the second sampling the activities detected were travelling in a vehicle
with an 80% probability and a 20% probability of walking, the candidate activity will be
travelling in a vehicle. By surpassing the threshold and upon being different from the
last candidate, travelling in a vehicle becomes the new candidate. Therefore, one must
wait for the next sampling to confirm whether or not travelling in a vehicle is the activity
of the context; with this, John is sent the LOAs for travelling in a vehicle.
Physical activity included in the context is used to filter and select the LOAs based
on the information indicated in the metadata for the configuration. Thus, if the physical
activity is travelling in a vehicle; the student will be shown those LOAs that were
previously recognized as fitting for that particular activity, such as listening to an audio
file or watching short videos that do not need intensive concentration. Should the
activity be walking, the LOAs shown are linked to the task of listening. Thirdly, if the
activity is standing still, the student will receive all available LOAs as reading of texts is
proposed, participating in forums, completing questionnaires, etc.
B) Time
A second aspect of the mobile context is time. By means of this dimension, the
user establishes the conditions he/she would like when receiving notifications on
his/her mobile device. This is achieved by combining the current time and three
mechanisms that are described herein: limit notifications per timeline, restriction per
time slot and restrictions for one hour.
First of all, the user establishes the least appropriate times to receive the LOAs
from the application. These preferences are defined as time slots made up of a start
and finish time. Time preferences are considered restrictions; in other words, when a
new activity is identified and that time slot falls within any of the user-restricted times to
not receive notifications, these will not be sent.

Thus, the system will verify the

preferences when a new activity is detected.
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Secondly, the user also has the possibility of establishing a maximum number of
notifications that he/she wishes to receive in three, pre-defined time slots, which the
application choses by default: morning (7:00 - 15:00), afternoon (15:00 - 23:00) and
evening (23:00 - 7:00). This allows the user to establish at what point in the day he/she
wishes to receive more or fewer notifications. When the limit is reached, no further
notifications will be sent to the user in that time slot. The sent notifications counter is
reset daily during early morning hours in European time zones.
Lastly, there is a third option by which the student may disable notifications during
one hour. Upon receiving a notification, the user always has the possibility of silencing
notifications during the next hour. This option is offered in the actual notification rather
than in the application.
INSERT FIGURE 3 HERE

Let’s suppose that Laura works a split shift: in the morning from 8 am until noon
and then again in the afternoon from 4 pm until 8 pm. To adapt the learning process to
her needs, she establishes that there are no notifications between the aforementioned
timespans. This morning, she has taken the bus to go to work. At 7:30, new activity has
been detected—travelling in a vehicle. Being that there is no restriction established for
that time, a notification is sent to her handheld device with the LOAs that best adapt to
that context; for example, she can access and listen to an mp3 audio. Later, at 11:00,
standing still activity has been detected, but being that she does not want to receive
notifications, none will be sent.
C) Location
Location is the third dimension taken into consideration when establishing the
mobile context. User position is expressed in terms of latitude and longitude and by the
place where the user does not wish to be notified. Similar to time constraints, the user
may establish restrictive location preferences to avoid receiving notifications at certain
sites.
If user location is determined when a new activity begins, the location is verified
within a radius of 200 meters of the site established in the preferences. Should this be
the case, no notifications are sent. If user location cannot be determined in real time,
this aspect is not taken into consideration when establishing the context.
INSERT FIGURE 4 HERE
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Suppose that tomorrow, Adel has a meeting with customers at their office in the
afternoon. She does not wish to receive any notifications during that meeting, so when
she reviews her agenda the night before, in preparation for the following day, she
establishes new location restrictions, indicating the office location where the meeting is
to be held. The following day, at 6 in the afternoon, the application detects that she is
standing still. Being that no time restriction has been established, a notification could
be sent.

However, the system verifies the existence of location restrictions for all

notifications to therefore not send any while she is at that location.
2.2.2 Cloud Computing
This mobile learning proposal, based on context uses Google’s Cloud Computing
platform.

There are several advantages. First of all, the most complex computing

operations derive from the handheld device to Google App Engine; battery
consumption of the device is minimal with this and the mobile application works
smoothly, thus improving user experience. Secondly, Google App Engine offers
scalability. This allows our system to support an elevated amount of simultaneous
mobile application users.
Thirdly, we take advantage of the Android integration with Google eco-system
services. More specifically, we use:


Google Cloud Datastore to store all data and user preferences as it offers a
high degree of durability, scalability, availability and consistency.



Google Maps Android API so that students select location in an easy and
intuitive manner when they do not wish to receive notifications.



Google Cloud Messaging to send push notifications to student’s handheld
devices.



Google Analytics to obtain statistics regarding the use of the Android application
and to study user behaviour.

2.3 Appearance of the application
The previous section refers to the functional mechanism of the application. Lastly,
we briefly describe the physical appearance for users once they have entered for the
first time.
The application organises it functions as a lateral menu that works like a
homepage. First of all, the user finds the access for two differentiated areas through
which he/she can interact with the LOAs. These are the pages for Tareas (Activities)
and Mi Curso (My Course). The first of these shows both the pending and completed
LOAs for all of the courses that the person has registered for. The second offers a
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complete list of course work and based on these, the user accesses both pending and
completed LOAs for each individual experience.
Then, the icon for messages (Mensajes) appears, as well as three other specific
icons for preferences. From here, the user establishes timetable and location
restrictions (remember, the time spans and locations where the user does do not wish
to receive notifications), as deemed appropriate. The user can also limit the number of
notifications received per day.
INSERT FIGURE 5, 6 and 7 HERE

3. A PILOT EXPERIENCE
Currently, a pilot project has been launched. Thanks to this, obtain information and
data to learn about the level and type of use for this application from a group of ten
users.

This

section

presents the

experiment

currently

underway

using

Context4Learning.

3.1 Participants
The entire student body for the 2013-14 and 2014-15 academic year were invited
to participate in the experience as developed in the Master in e-learning. New
technologies for learning using Internet by the University of Seville. As mentioned
previously, ten (10) users made up the group of students.
This group was composed of women (50%) and an equal number of men (50%).
90% of the subjects were under 45 years of age: 50% were between 31-35 years of
age, 30% between 36 and 40 and 10% were between 41-45 years of age. The rest
were over 65. 60% of the participants are Spaniards while 40% reside in South
America (specifically Chile, Argentina and Colombia). Lastly, 20% are self-employed,
working for an SME (less than 10 employees) or for a medium-sized firm (between 50
and 250 employees), respectively. 30% are employed by a large company (more than
250 workers).

3.2 Experience design
The learning action is based on personal learning environments (PLE). This
learning action is organized around nine objectives that try to bring users closer to the
PLE concept; it is a matter of how it is configured and how it can be developed. More
than 160 LOAs are facilitated to complete the educational programme.
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Of all objectives, the first and second have fewer LOAs. These refer to “identifying
what the personal learning environment (PLE) is and understand its characteristics,
fundamentals and principles” and to “recognise, analyse and ponder the elements
making up the individual PLE”. More specifically, the first is make up of seven LOAs
(four mandatory and three optional) and the second has twelve (seven mandatory and
five optional). Alternatively, the fifth objective (referring to “using and promoting the
production of contents in podcast format in the teaching-learning process”) is the one
with the largest number: with a total of 26 LOAs.

3.3 Instruments
Together with the LOAs, participants are provided with three questionnaires to
collect information of interest for our objectives. At the beginning of the course, the first
questionnaire requests the student to respond to a series of questions to detect prior
knowledge about the subject matter (there are sever true-false and multiple-choice
questions) and other to know what the student expects to learn, what is his/her degree
of familiarity of mobile devices as a learning resource and if that person is willing to do
so. What do you expect to discover in this course regarding the PLEs? As a student,
have you ever used a handheld device for the actual educational experience? How
useful do you think the mobile application will be when undertaking this course? How
do you feel about the idea that this course will be using a mobile app? Among others.
First of all, by analysing the answers, we know what the participants’ expectations
are, how to improve the personal PLE and how to take advantage of them in the
teaching activity. Secondly, most of the participants—60%—had previous experience
with handheld devices, especially smartphone and/or tablet, for training follow-up. They
expected the app to grant them greater flexibility: “I hope that it allows me to learn
anywhere and at any time I can”.
At the end of the course, a second instrument reproduces the first part of the pretest. This allows us to verify the lessons learned. Together with this, a set of additional
questions ask the users to indicate the usefulness of the app and to assess its
functionality. To what extent is the app useful for this educational programme? Do you
expect more than what it finally provided? What is your general opinion about its
functioning? Etc.
The third inventory is designed in keeping with the unified theory about the use
and acceptance of technology developed by Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003).
This has been adapted for handheld devices in various contexts and situations
(Magsamen-Conrad, Upadhyaya, Youngnyo & Dowd, 2015; Moran, Hawkes & El
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Gayar, 2010) and for m-learning (Abu-Al-Aish, & Love, 2013; Wang, Wu, & Wang,
2009).
No inferences about the limited data collected can be made as it is an experience
being developed. Nevertheless, as expected, we have interviewed the various
participants to learn about their initial impressions, assessment and proposals for
technical and functional improvement of the app. Also, they have commented on its
usefulness and its pedagogical orientation in education. The results of the analysis are
presented below, as well as the statistics for the use of the application from the onset
of the course.

3.4 Discussion about the results
From the participants’ point of view, the application is intuitive and usable: “The
application was easy to use,” “it’s usable”. As expected, the screen used most by
participants is the one that presents the total pending and finished LOAs, in keeping
with the mobile context detected. The second most popular screen is the one showing
the list of courses where the user is registered; by selecting any one of these, it takes
the user to the pending/completed LOAs. The first registered 351 accesses in
comparison with 60 for the second. The difference could lie in the fact that users are
registered only in one educational activity, in which case, the LOAs they receive in the
most visited list are relative to this course. Should the situation arise in that a person is
involved in several at the same time, then the results at the user level could be just the
opposite.
Nevertheless, a suggestion has been made to improve usability. It would good for
the access to follow-up reports for personal advancement and details for the objectives
and LOAs to have greater visibility: “Access is really stilted. For me to access…Yes,
I’ve accesses several times, but it’s because I’ve really inspected the application. But
for a person who is not so active, it’ll be difficult because it’s really hidden and it’s a
really tiny graphic up there. It is quite useful but it’s really hidden. I don’t know if you’ll
have to pull out the lateral menu; there it might be used more”.
An important aspect of the CAML systems is the need to use mobile context
information in the best and most unobtrusive way (Byrne, Lonsdale, Sharples, Baber,
Arvanitis, Brundell & Beale, 2004). Users would want to always have the learning
resources or activities adjusted to their mobile context and will be frustrated if the
application decides that their context is another or that it has changed when that is not
the case. In that respect, “the application works correctly”. The detection is efficient in
the mobile context, and especially, the more complex dimension to identify what the
activity is. To date, it has detected 2351 relative contexts: 1108 for the standing still
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activity, 629 for walking and 613 for travelling in a vehicle. Only on one occasion was
the mobile context unknown.
The need has arisen to consider reviewing the notification text received in the user
device informing about new LOAs once a different mobile context is detected. Request
message for participants need to be diversified: “At the beginning, they motivate. But
the time comes when, as always, it is the same message; you don’t even pay attention
to it […] the time comes when you think hey; here’s that repetitious message again.
Because it’s always the same and it tells me the same”. Initially, this explains that of
the 1004 notifications received only 22 have been opened. That is 2.19% of the total or
that the subject, until now the most active (showing greater advances in the attainment
of objectives) of the 72 notifications received, has only seen 2, which is 2.78% of the
total.
First of all, and regarding the learning context, their assessment of the organisation
by objectives for the educational experience is good: “In all truth, it’s interesting. It isn’t
the typical organisation, no modules or weeks…” “That is good.

One begins to

understand that there are certain objectives to be reached and you have to be neat”.
The goals and objectives provide a sense of direction (Nordin, Amin Embi & Yunus,
2010). The appropriateness of the LOAs with a differentiated character is also highly
recognised. As one of the interviewees stated, the presence of mandatory and optional
LOAs “is good because it allows you to take optional routes”. Thus, in the application, it
is essential to facilitate a description for each objective and a drawing of the associated
work sequence to better differentiate the nature of the LOA and the order initially given,
within a specific sequence: “I don’t know when the mandatory (LOA) ends and I can do
the task. I don’t have that clear in my head.”
Then again, it is crucial that when delivering the LOAs, the type of device used is
taken into consideration.

Just as we have considered the limitations of the user

interface for each mobile device and its functional characteristics in the content design
(Koole, 2009; Parsons, Ryu & Cranshaw, 2007), such aspects need to be covered to
facilitate the adaptation of the LOAs for multiple devices.
A key limitation of handheld technology for the delivery of learning objects is the
small screen in which case, these should utilize visualisation and interactivity and
minimize amount of text presented on a screen (Churchill & Hedberg, 2008). Most
participants used smartphones and along this line, they pointed out the difficulty when
working with certain learning objects such as texts or to perform some of the activities
proposed: “The resource in video is very friendly, but the texts are very difficult to read”.
“I think that perhaps with a tablet you can work with the texts but using a cell phone not
so much. The resources in this case must be in video or audio format”.
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In a previous study (Authors, 2015), the best learning activity type for each
handheld device, adapted to the user pattern was already considered.

Thus, for

example, a tablet is preferred for reading or searching internet while a smartphone—
perhaps due to the uniqueness of the phone—is destined to communication activities
such as sending or receiving instantaneous messages or accessing social networks,
but also to take and send photographs. When the LOAs are configured, in the
metadata, the device is specified as a parameter; in this case, it is a matter of
recuperating the information to be taken into consideration as a dimension of the
context.
4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS
Currently, the mobile learning system design is a fruitful line of research within
mobile learning studies (Wu, Wu, Chen, Kao, Lin & Huang, 2012). It is not a case of
research about context-aware mobile learning (frameworks, systems, applications, etc.)
which is still in its early stages. In keeping with Yin-Kim Yau & Joy (2009), three
generations of mobile learning could be identified (rudimentary, adaptive and contextbased/aware); this generation is rather recent and there is a greater need for research
in this field.
In education, mobile devices facilitate the delivery of contents and study material,
the presentation of learning activities and support for students to adapt and personalise
the programme to meet their specific needs. In other words, this system takes into
consideration the response to individual and differentiated contexts (Chamasemani &
Affendey, 2014): spatial context (location of the person and device), environmental
context (environmental conditions of the actual location such as temperature, noise
level and amount of light), activity context (current user activity including private and
professional activities that may be perceived such as talking, walking or running),
personal context (personal characteristics such as user interests) and the temporal
context (season of the year, date and current time).
There is an obvious precedent in e-learning. These are adaptable hypermedia
systems. The caveat is that these, in essence, attend data about the user (Brusilovsky,
2012), such as user learning styles (Akbulut & Cardak, 2012). Mobile devices are
facilitating the much desired pretention to educate users in a personalized manner and
in mobility. A practical example even includes the laptop used by Cui & Bull (2005) to
develop TenseITS (a mobile intelligent language learning environment for Chinese
learners of English, that adapts the interaction according to a user’s current knowledge
state, their location, the amount of time available for learning…).
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With the development of the Context4Learning application, this same objective is
sought out and attained. Although the final version is not yet available, the assessment
and contributions by the pilot group of users encourages us to continue our work. Their
experience has proven that there are various lines of work to achieve perfection in the
functioning of the mechanism and greater app usability for the end users.
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Figure 1

Figure 1. Representation of how the Context4Learning application works.
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Figure 2

Figure 2. Representation of the procedure for the activity dimension.
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Figure 3

Figure 3. Representation of the procedure for the time dimension.
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Figure 4

Figure 4. Representation of the procedure for the location dimension.
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Figure 5

Figure 5. Lateral home menu.

Figure 6

Figure 6. Activity page.

Figure 7

Figure 7. Restriction page.
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Resumo:

Este projeto investigou possíveis mudanças nas práticas dos
professores frente ao uso do livro didático digital (LDD). Cada vez mais
presente nas salas de aula, devido ao avanço tecnológico atual, o LDD
apresenta características peculiares que, com vantagens e
desvantagens inerentes, propicia diversos recursos metodológicos e
aproxima-se mais da realidade tecnológica do aluno. Entrevistou-se
professores de Química de Ensino Médio de escolas particulares da
cidade de São Paulo, Brasil, por meio de entrevistas semiestruturadas,
gravadas e transcritas. Adotou-se como referencial metodológico a
análise textual discursiva, em que a estrutura textual é elaborada por
meio de categorias resultantes da análise de entrevistas. As
transcrições foram unitarizadas, categorizadas e, posteriormente,
formaram um corpo de texto. Percebeu-se que os professores têm
papel central para que o LDD seja bem-sucedido. O desconhecimento
das ferramentas do LDD, superficialidade ao se analisar o livro que
será adotado e imposição pela adoção deste, geram sua subutilização.
Além do mais, a mobilização dos alunos para a utilização do livro
depende muito dos comandos dados pelos professores. A partir destas
percepções foram propostas maneiras de atuação na formação
continuada dos professores, destacando o papel da escola como lugar
de formação de grupos de trabalho, discussão e promoção de oficinas,
além do papel das editoras na capacitação e discussão permanente
sobre o uso do LDD.

Palavras-chave:

Livro didático digital, TIC, formação de professores, Ensino de Química

Abstract:

This project investigated how the use of digital textbook has been
changing teachers’ work. Increasingly present in classrooms due to
current technological advances, the digital textbook presents peculiar
characteristics with inherent advantages and disadvantages provides
several methodological resources and it is much closer to students´
technological reality. High school chemistry teachers of private schools
in São Paulo city, Brazil, were interviewed using semi-structured
interviews, recorded and transcribed. It was adopted as the
methodological reference the discursive textual analysis which
elaborated categories resulting from analysis of the interviews.
According to the discursive textual analysis, categories were made and
subsequently forming a body of text. It was noticed that teachers play a
central role for the successful of digital textbook. Lack of knowledge of
all digital textbook tools, superficiality when analyzing the book to be
adopted and the imposition to adopt this kind of book generate its
underutilization. Moreover, the mobilization of students for using the
book relies on commands given by teachers. As a conclusion, this
paper proposed some actions in the continuing education of teachers,
in order to make full use of digital textbook in classrooms.
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1. INTRODUÇÃO
O mundo tem vivenciado um avanço incomparável das tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC), bem como a sua disseminação por todos os
setores da sociedade. Não poderia ser diferente nas instituições de ensino. Elas
enfrentam hoje novas concepções e percepções no sentido de ensinar numa
sociedade com enorme quantidade de informações disponíveis a qualquer momento,
em qualquer lugar, nunca antes visto. Segundo Kenski (2007), a tarefa de ensinoaprendizagem não é mais exclusiva da escola, hoje são múltiplas as agências que
possibilitam informações e conhecimentos a que se pode ter acesso. Numa visão
simplificada, percebe-se que apenas a presença de computadores com alguns
softwares ligados à internet na sala de aula já é o suficiente para que ocorra uma
mudança na aprendizagem dos alunos e que as práticas dos professores sejam
alteradas. Moran, Masetto e Behrens (2013) acreditam que não são só os recursos
que definem a aprendizagem e, sim, as pessoas, o projeto pedagógico, as interações
e a gestão.
O livro didático é um dos principais meios pelo qual o professor exerce sua prática
pedagógica, contribuindo no desenvolvimento das atividades em sala de aula e,
muitas vezes, constituindo o meio pelo qual o currículo é organizado. No Brasil cabe
ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do Ministério da Educação (MEC), a
avaliação rotineira daqueles livros que serão distribuídos nas escolas públicas,
mostrando a real importância da participação ativa e democrática dos professores na
hora da seleção dos mesmos. Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, o
livro didático ganhou suporte e formato digital. Inicialmente eram simples conversões
digitais dos livros em papel. Com o tempo foram modificados, tornando-se
instrumentos promissores no processo ensino-aprendizagem. Estes livros, segundo
Park, Seo e Lee (2012), são materiais educacionais com a combinação de livros
didáticos, referências de livro, livros de atividades, dicionários e conteúdos multimídias
como vídeo clipes, animações e realidade virtual. Os estudantes podem acessá-los em
casa ou na escola, sem limitações de tempo e espaço, muitos dos quais são
acessíveis via internet. A partir de 2015, o livro didático digital (LDD), começou a ser
distribuído às escolas públicas de ensino médio no Brasil. O MEC determinou que o
LDD deverá ser utilizado sem necessidade de conexão com a internet, a não ser no
primeiro acesso para fazer download do material disponível. Devido ao tempo e
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investimento gastos pelas editoras na elaboração de um livro didático, espera-se que
seja possível que estes materiais sejam revisados e publicados novamente a cada
cinco anos pelo menos. Pensando na rapidez e quantidade de informação na
sociedade atual, o livro impresso torna-se desatualizado em pouco tempo. Além disso,
os livros impressos não conseguem conter todo o volume de informação específico
para um curso. Assim, os LDD surgem com os grandes benefícios da atualização
instantânea na internet e a capacidade de armazenamento de dados. Os LDD de
acordo com Kang, Kim, Yoon e LIm (2011), são capazes de serem atualizados
rapidamente,

fornecendo

informações

e

recursos

multimídias

atualizados

constantemente.
O professor vê-se diante deste descompasso entre a realidade tecnológica a ele
disponibilizada e, muitas vezes, não familiarizado, e aquela que o aluno conhece e lida
todos os dias. Bingimlas (2009) estudou as dificuldades encontradas na ação de
integração das tecnologias de comunicação e informação no processo de ensinoaprendizagem, que ele chamou de barreiras. Segundo este autor, as principais
barreiras encontradas pelos professores em termos pessoais são: falta de confiança,
falta de competência, resistência às mudanças e atitudes negativas frente ao uso. As
principais barreiras encontradas pelos professores no ambiente escolar são: falta de
tempo, falta de efetivo treinamento, falta de acesso aos recursos tecnológicos e falta
de suporte técnico. Ele conclui que a presença de todos os fatores anteriores citados
aumenta a possibilidade de uma excelente integração do uso das tecnologias de
informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem. Além das barreiras
descritas por Bingimlas, Rodrigues (2010) alerta, em sua pesquisa, que nem os cursos
de formação inicial, nem a formação continuada ofertada pela escola estão
promovendo as habilidades ideais para o uso das TDIC no espaço escolar. Kenski
(2007) sugere que os professores tenham tempo e oportunidades para interagir com
tais tecnologias e que é importante suas escolhas e usos pelos mesmos, e que nos
cursos de graduação, os futuros professores tenham contato inicial com elas,
aprofundando seus conhecimentos, sobretudo pedagógicos. Considerando os saberes
necessários que os professores mobilizam para realizarem seu trabalho, Tardif (2002)
mostra a importância dos saberes experienciais, que representam saberes específicos
adquiridos durante o trabalho cotidiano do professor e do conhecimento adquirido do
meio. Segundo Mercado (1998), a formação de professores em novas tecnologias
permite que cada professor perceba como as tecnologias podem ser necessárias a
ele, a partir da sua própria realidade, interesses e expectativas. Ele acredita que o uso
efetivo da tecnologia, por parte dos alunos, passa primeiro por uma assimilação desta
pelos professores.
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Pensando que cada vez mais os avanços tecnológicos dão suporte aos materiais
didáticos e que se torna imprescindível conhecer como estes estão afetando a prática
do professor em sala de aula, esta pesquisa visou contribuir para melhor conhecer a
utilização do LDD pelos professores. Há ainda, poucas pesquisas neste sentido.
2. METODOLOGIA
Num primeiro momento foram levantados os dados das escolas que adotaram o
LDD escolhido. A lista continha mais de 20 escolas e, através de telefonemas e emails, foram contactadas todas, 2 vezes no mínimo. Como se trata de uma plataforma
recentemente adotada no Brasil, que começou nas escolas particulares, apenas 3
professores e 2 coordenadores de área se propuseram a dar entrevistas. Porém,
foram entrevistas reveladoras e consistentes. Tanto os professores como os
coordenadores possuem mais de 15 anos de experiência na profissão, com larga
experiência em sala de aula e/ou coordenação.
Optou-se por uma pesquisa qualitativa com entrevistas semi-estruturadas,
gravadas e transcritas posteriormente. Segundo Bogdan e Biklen (1982 apud Lüdke e
André, 1986, p. 13), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos,
obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o
processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.
A entrevista semiestruturada “se desenrola a partir de um esquema básico, porém não
aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações”.
(Lüdke e André, 1986, p. 34). Entrevistas piloto foram feitas inicialmente para posterior
reelaboração das mesmas. As perguntas levaram em conta, principalmente, a relação
do professor com o material didático, como ele utiliza os recursos apresentados pelo
livro, como ocorreu o processo de escolha deste livro, se houve participação efetiva do
professor nesta escolha e como os professores avaliaram os pontos fortes e fracos do
LDD utilizado. Os coordenadores foram questionados sobre o processo de escolha do
livro pela escola, se ela já possuía instalações e materiais necessários à adoção do
LDD, o porquê da opção por um LDD pela escola, se houveram momentos de
discussão sobre seu uso, se houve treinamento e troca de experiências entre os
pares.
Após transcritas, lidas com atenção e analisadas, as respostas foram tratadas de
acordo com os princípios da análise textual discursiva. Segundo Moraes e Galiazzi
(2007, p.32), “a análise textual discursiva visa à construção de meta textos analíticos
que expressem os sentidos lidos num conjunto de textos. A estrutura textual é
construída por meio de categorias e subcategorias resultantes da análise. Meta textos
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são constituídos de descrição e interpretação, representando o conjunto um modo de
teorização sobre os fenômenos investigados.”
3. RESULTADOS
Através da leitura das entrevistas com professores e coordenadores, procurou-se
identificar unidades de sentido, que juntas e organizadas criassem categorias de
análises.
Exemplos de respostas das entrevistas

Categoria

Percepções

emergida
P3: “Eu acabei escolhendo o livro sozinho.
Eu queria sim um livro digital na escola”.
P2: “Eu não participei da escolha do livro.
Na verdade, foi uma imposição da editora
que nos avisou que tínhamos que migrar
para o LDD”.
P1: “O livro que a escola adotava já era
digital. Tanto que eu não vejo muita
diferença entre ambos, praticamente igual.
Mudou apenas a editora”.
P3: “O treinamento foi muito rápido, pouco
tempo. Os divulgadores ficam esperando a
gente procurar do que oferecerem mais
treinamento”.
C1: “Foi questão de uma hora, não mais que
isso, foi muito rápido e que não acredito que
os professores tenham se apropriado das
ferramentas como deveria ser. Com certeza
não”.
P1: “Acho que veio aqui uma vez e ficou
uma hora com a gente e veio uma segunda
vez e acho que ficou uma hora também. Eu
acho que ele era técnico em informática”.
P2: “Talvez se tivéssemos meio ano para ir
utilizando o livro, dúvidas surgiriam e
poderia usar o livro melhor”.

P3: “Hoje não está tendo nenhuma
contribuição”.
P2: “De interessante teve um ou outro vídeo
que eu usei para ensinar pilhas, para os
alunos entenderem ânodo e cátodo. Para
lidar com os recursos do livro que tinha que
aprender mais e demoraria um certo tempo”.
P3: “O offline ajudou, imagens e esquemas.
Quando se consegue transpor isto para
apresentações é fundamental. No começo
do ano eu utilizei mais, mas depois vem as
provas e a gente acaba voltando para o
tradicional”.

P3: “O LDD ainda está longe de ter uma
bagagem digital muito grande ao ponto do

Participação do
professor na
escolha do
LDD

Capacitação
para utilização
do LDD

Contribuições
do LDD na
prática docente

Percepções
dos

Os professores tiveram liberdade na escolha do
livro ou houve imposição por parte da editora.
Escolha relacionada com a insatisfação com o
livro anterior, a vontade de se adotar um livro
didático no formato digital, por gostar do autor
do livro ou da boa relação dos coordenadores
com a editora.

Houve pouco tempo dispendido para capacitar
os professores que adotaram o livro. Houve uma
demonstração dos recursos disponíveis nele,
não tendo sido levado em conta a necessidade
de um tempo maior para a apropriação e
utilização destes recursos durante o ano letivo.
Essa capacitação foi dada por técnicos da
editora que não são professores da área de
Química ou de alguma disciplina específica. Os
encontros foram realizados dentro do horário de
trabalho dos professores, em reuniões de área.
Relatou-se que a editora esteve sempre
disponível aos chamados das escolas e que ela
esperava que os professores demonstrassem
essas dúvidas ao longo do ano, conforme a
utilização do livro.

Pouca contribuição houve do LDD nas práticas
dos professores. Percebeu-se que apenas
alguns poucos recursos foram utilizados,
citando-se alguns vídeos, alguns recursos
multimídias e algumas imagens colocadas nos
slides. Relatou-se também que a frequência da
utilização dos recursos foi baixa, sendo
utilizados principalmente nos primeiros meses
do ano letivo, abandonados logo depois e
utilizando mais os recursos multmídias
disponíveis na web. Acredita-se que a
preparação de aulas com o LDD culmina em
horas digitais trabalhadas fora do horário de
aula e não pagas.

Não se vê o LDD como uma ferramenta que se
diferencia bastante do formato impresso. É visto
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aluno olhar e falar que ele aprende mais
aqui do que em outro tipo de livro”.
P1: “Não consegui elaborar os slides que o
livro proporciona. Não sabia nem mesmo
como usar isso. Talvez eu até tivesse essa
função de saber, mas eu não consegui usar
aquilo”.
P2: “O digital não tem tantos recursos como
você imagina que tenha. Eu acho que as
editoras querem vender o “moderno”,
vender o digital, mas eles têm um produto
que ainda não é bom”.

C1: “O professor não vê utilidade na
tecnologia em sala de aula, não faz parte da
cultura dele em sala de aula. É uma coisa
que ele não acredita, não vê utilidade”.
C2: “Os professores são de outra geração e
não são tecnológicos. Eles não têm essa
formação para ir atrás, pelo menos os
professores aqui desse colégio”.
C2: “O colégio teria que investir numa
formação desse professor para fazer com
que ele não tenha medo da tecnologia,
porque isto é uma realidade”.

C1: “São muitas demandas no colégio e que
não há momentos específicos para que haja
discussões com os professores”.
C1: “Os alunos são muito bons na
tecnologia, mas eles gostam de fazer as
coisas deles, não é uma questão acadêmica
para aprender. Eles gostam de ficar no
facebook, vídeos, etc”.
C2: “Os alunos estão pagando por um
direito, um acesso, uma animação que não
tem no livro didático impresso. Eles têm
acesso a isso por um ano, depois fecha-se
este acesso”.

professores
sobre os
recursos do
LDD

Relação do
coordenador,
do professor e
do aluno com o
LDD

Discussão
entre
professores e
seus pares e
com a
coordenação,
em momentos
específicos,
sobre o LDD

tão estático como este último e que não
apresenta tantos recursos como pode parecer.
É demonstrado, contudo, um desconhecimento
da maioria dos recursos disponíveis, não tendo
sido citado outros infográficos e simuladores. Na
visão dos professores o livro não é interativo,
não motiva os alunos a interagir, ficando atrás
de outros recursos disponíveis na web que tem
um apelo maior.

Os professores consideram que possuem um
tempo reduzido para cumprir o conteúdo
programático da disciplina e realizar as
atividades interativas do LDD. Além disso, há
um desconhecimento por parte dos professores
das atividades que o livro pode proporcionar. Os
coordenadores enxergam, por sua vez, os
professores pouco entusiasmados com o uso da
tecnologia em suas aulas, vistos como de outra
geração, não preparados para ela. Os alunos
não retornam comentários aos professores
sobre o que estão achando do livro e,
aparentemente, não se aprofundam nos
recursos do livro.

Percebeu-se que o professor tem plena
autonomia na sua utilização, não sendo
questionado sobre a satisfação ou as
dificuldades encontradas. Os coordenadores
deixam a cargo do professor a utilização plena
do livro. Não há momentos específicos em
reuniões para discussão sobre o assunto, pois
considera-se como prioridade outros assuntos.
Reconhece-se que o colégio tem a missão de
investir na formação dos professores, de
promover horários para capacitação e discussão
do tema.

QUADRO 1 – Entrevista, categorias e análise que emergiram.

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS
Percebe-se claramente que não foram significativas as contribuições do LDD nas
práticas dos professores de Química. Eles utilizaram poucos recursos, como alguns
vídeos, algumas fotos e raro uso dos slides. Houve preferência substancial pelo uso
de materiais didáticos já preparados ao longo da sua vida profissional, somando-se à
falta de experiência para utilização didática dos recursos disponíveis e, também, à
falta de motivação para tal uso.
O LDD parece ter sido escolhido por falta de opção de outros formatos no
mercado com o mesmo autor, além do apelo de modernidade que ele traz. A
1744

coordenação pouco interferiu nesse processo, deixando ao professor a missão de
analisá-lo e escolhê-lo. Também pouco se discutiu antes e depois da escolha,
remetendo a uma provável falta de vontade de incluir o livro ao conteúdo pedagógico
proposto no planejamento. Stone e Baker-Eveleth (2013) concluíram que existe uma
relação significativa entre a percepção de utilidade do LDD pelos estudantes e suas
intenções em continuar sua adoção.
Algumas contradições são percebidas quando os professores indicam que tiveram
consciência na escolha do LDD, porém não fizeram um uso pleno dos recursos e
possibilidades por ele oferecidos. Maynard e Cheyne (2005) indicam que é necessário
uma mudança no papel do professor frente ao uso do LDD. O professor é um grande
motivador para o uso do livro e ele pode, em sala, cativar os estudantes para um
melhor uso do livro.
Percebe-se pouco tempo investido no entendimento do LDD. A editora se mostrou
disponível para esclarecimento de dúvidas, após um treinamento inicial, porém, sem
uma proximidade maior com os professores que adotaram o LDD. A escola também,
promoveu pouca discussão e momentos para tal. Miranda (2007) considera que inovar
a integração da tecnologia na escola requer reflexão e modificação de concepções e
práticas de ensino, pelo que grande parte dos professores não parece estar disponível
para tanto.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
À escola cabe um importante papel na promoção do uso das tecnologias de
informação e comunicação, seja na própria estruturação de equipamentos, como no
auxílio aos professores pela formação e estímulo. A escola pode ser um lugar de
formação de grupos de trabalho e discussão que promoverão, além da troca de ideias
entre os pares, o desenvolvimento de competências no uso destas tecnologias no
processo de ensino-aprendizagem.
Às editoras cabem o papel de capacitação e discussão permanente sobre a
utilização de recursos do livro, mantendo o contato direto com os professores durante
um bom tempo, para que estes se sintam confiantes no desenvolvimento das
atividades em sala de aula.
O professor tem a missão de uma escolha criteriosa do livro a ser adotado, bem
como o coordenador, que necessita se posicionar diante da escolha do professor e,
juntos, tomarem decisões, ao longo do ano letivo, para a real utilização do livro. O
professor tem, também, um importante papel no envolvimento do aluno com o livro
que foi adotado.
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Nota-se que as atitudes dos professores devem ser alteradas quando se utiliza o
LDD, utilizando atividades entusiasmantes e desafiadoras no processo de ensinoaprendizagem. O papel central na utilização do mesmo se dá quando o professor
acredita e pratica o seu uso.
Quantos mais debates, críticas, sugestões, compartilhamento de ideias, mais
oportunidades de se utilizar, efetivamente, o LDD em sala de aula.
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189 - DESAFIOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL: UM OLHAR
DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO

CHALLENGES IN DISTANCE EDUCATION IN BRAZIL: A VIEW OF THE INVOLVED IN THE
PROCESS
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Resumo:

O presente artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa em
curso sobre o processo de gestão de cursos à distância no contexto
dos polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil e de
Instituições privadas. O procedimento metodológico utilizado na fase de
que trata este artigo foi a aplicação de um questionário online a
profissionais e alunos de cursos na modalidade a Distância de todas as
regiões brasileiras. Evidenciaram-se neste estudo, os muitos desafios
enfrentados pelas Instituições de Ensino Superior, tanto públicas
quanto privadas, para a gestão de um curso nesta modalidade, de
forma a garantir a qualidade do processo ensino-aprendizagem e a
redução nos índices de evasão. As contribuições deixadas pelos
participantes da pesquisa compreendem a urgência de formação para
todos os envolvidos: Formação do aluno para compreender o ser aluno
na educação a distância e formação do professor/tutor/coordenador
para atuar nesta modalidade. Além desta, o desenvolvimento de
políticas públicas governamentais mais eficientes e eficazes na
implementação, acompanhamento e avaliação de cursos de educação
superior a distância.

Palavras-chave:

Educação a distância, Universidade Aberta do Brasil, Ensino Superior,
gestão.

Abstract:

This article presents partial results of ongoing research about the
process of distance courses management in the context of classroom
support poles of the Open University of Brazil and private institutions.
The approach used in the phase of this article was the application of an
online questionnaire to professionals and students of courses distance
from all regions of Brazil. Were evidenced in this study, the many
challenges faced by higher education institutions, both public and
private, for the management of a course in this mode, to ensure the
quality of teaching-learning process and the reduction in dropout rates.
The contributions left by survey participants show the urgency of
training for all involved: the student training to understand being a
student in distance education and training of the teacher / tutor /
coordinator to act in this mode. In addition to this, the development of
more efficient and effective government politics in the implementation,
monitoring and evaluation of higher education distance learning
courses.

Keywords:

Distance education, Open University of Brazil, higher education,
management.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a Educação a Distancia (EaD) é reconhecida pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96 Art. 80, que a introduziu oficialmente no
sistema nacional brasileiro como uma modalidade de ensino e aprendizagem para a
Educação Superior (MORAN, 2009). Contudo, somente após sua regulamentação
pelo Decreto 5.622 de 2005, essa modalidade de ensino experimenta um processo de
crescimento vertiginoso.
De aproximadamente 114 mil alunos em 2005 passou para mais de 4 milhões em
2013 (ABED, 2015). Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2013,
divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP (BRASIL, 2015), a EaD responde por 15,8% das matrículas de
graduação no ensino superior do país em 2013. Destas, 86,6% nas instituições
privadas e 13,4% nas instituições públicas.
A percepção deste contexto motivou a uma pesquisa vinculada ao Programa de
Doutoramento em Educação na Universidade Aberta de Portugal, com o objetivo de se
fazer uma análise crítica da situação atual da EaD no Brasil, a partir da investigação
do processo de gestão de cursos de Educação Superior a distância no contexto dos
polos de apoio presencial, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e de
Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. Apresenta-se aqui resultados parciais
da pesquisa em questão, obtidas a partir da aplicação de um questionário online a
profissionais e alunos da EaD, vinculados a IES públicas e privadas.
A estrutura deste artigo está organizada em quatro tópicos. No primeiro
apresentam-se

os

aspectos

metodológicos, objetivos

de

investigação

e os

instrumentos de recolha de dados. Segue-se a apresentação e discussão dos
resultados preliminares, e por fim, as considerações finais.
2. METODOLOGIA DA PESQUISA
Para a problemática da investigação em curso, os procedimentos e técnicas
adequados à recolha de dados não se enquadram num só método. Assim, utiliza-se o
estudo bibliográfico, a análise documental das políticas de EaD e o estudo de caso
múltiplo, com característica exploratória, numa abordagem qualitativa e quantitativa,
que conforme Yin (2001), permite ao pesquisador mais de uma forma de coleta dos
dados, que o leve a obter resultados que possam traduzir de forma significativa o
objeto estudado.
A primeira fase da investigação consistiu no aprofundamento teórico da temática
1748

em estudo, por meio da pesquisa bibliográfica e análise de documentos oficiais, como
leis e decretos educacionais que regem sua execução, visando compreender a
trajetória histórica da EaD brasileira.
Num segundo momento, foi realizado uma busca e análise das informações
disponibilizadas pelo SisUAB (http://sisuab.capes.gov.br/sisuab), plataforma de apoio
à execução, ao acompanhamento e à gestão das ações da UAB, no intuito de traçar
um panorama atual da UAB, a partir da identificação das IES participantes e os
principais cursos atendidos, os diferentes níveis de oferta e um retrato dos polos
presenciais. Paralelamente, foram analisados também, os resultados do Censo da
Educação superior 2013 realizado pelo INEP em 2014 e os resultados do Censo EAD
BR 2013 realizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) em
2014.
Na fase de que trata este artigo, foi elaborado um questionário online e enviado,
aleatoriamente, via email a Coordenadores de polos UAB e de IES privadas, com o
objetivo de identificar os maiores desafios enfrentados pelas IES públicas e privadas
na gestão de um curso na modalidade EaD, de forma a garantir a qualidade do
processo ensino-aprendizagem e um reduzido índice de evasão. Foram enviados
cerca 400 emails, solicitando o preenchimento do mesmo e divulgação entre os
profissionais EaD da Instituição/Polo. Além disso, o questionário foi divulgado nas
redes sociais da ABED e lista de discussões da EaD em redes sociais.
O questionário online, disponibilizado no período de 15/11/2015 a 15/12/2015, foi
respondido por 113 profissionais envolvidos com a EaD, entre coordenadores de
polos, coordenadores institucionais de EaD, professores, tutores presenciais, tutores
online, supervisores pedagógicos, funcionários administrativos e alunos, de todas as
regiões do Brasil, sendo 93 de IES públicas/UAB e 20 de IES privadas, conforme
demonstrado na tabela 1.

Âmbito
IES

Público Privado
(UAB)

Função respondente
Aluno

7

5

Coordenador Curso

2

0

Coordenador Institucional
EaD

7

5

Coordenador Polo

30

4
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Funcionário Administrativo

2

0

Professor

7

2

Supervisor Pedagógico

3

0

Tutor Online

13

3

Tutor Presencial

22

1

TOTAL

93

20

Tabela 1 – Número de respondentes por função e categoria administrativa da IES

3. PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA
A amostra obtida pelos questionários respondidos é composta por informações de
75 instituições, o que corresponde a aproximadamente 3% do universo de
universidades federais, estaduais, privadas, faculdades privadas, institutos federais e
centros federais de educação tecnológica, tendo em vista um total de 2708 IES
cadastradas no e-mec (BRASIL, 2015), em dezembro/2015. Das IES pesquisadas, a
maioria é uma IES pública federal (69%) e 90,3% das instituições ofertam cursos de
graduação para formação de professores (Pedagogia e Licenciaturas). 34,5% das IES
às quais os respondentes estão vinculados atendem especificamente ao público
interessado em EaD, ou seja, cursos totalmente a distância e 78% são conveniadas ao
projeto federal da Universidade Aberta do Brasil.
As respostas revelam informações relevantes sobre as Instituições que ofertam
EaD, os cursos ofertados, projeto pedagógico dos cursos, sistema de avaliação, infraestrutura dos polos e a percepção do respondente sobre os principais fatores que
influenciam a qualidade da aprendizagem e reduzido índice de evasão de cursos EaD.

3.1. O que dizem os atores da EaD sobre os desafios enfrentados pela IES na
gestão de cursos nesta modalidade
No que concerne aos obstáculos enfrentados pela instituição para a qualidade dos
cursos EaD que oferta, a maioria dos respondentes apontaram o alto índice de evasão
de alunos (66.1%) e alunos despreparados para lidar com a EaD (64.2%).

Além

destes, a imagem da EaD como uma educação de baixa qualidade

(35.8%),

limitações na infraestrutura física e tecnológica e conexão à internet

(33.9%),

docentes e tutores com pouca/nenhuma experiência ou formação específica em EaD
(29.4%), precariedade no suporte pedagógico e tecnológico para estudantes (28.4%),
dificuldades na gestão dos processos logísticos e da relação IES/Polos (24.8%),
precariedade do trabalho docente/tutores (20.2%), despreparo dos profissionais que
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atuam na função de gestores da EaD (20.2%), número elevado de alunos por
professor/tutor (15.6%), sistema de avaliação que atenda às diretrizes legais e
pedagógicas (10.1%), alto custo de produção dos cursos (9.2%).
Em menor proporção, outros fatores, não menos importantes, foram citados por
alguns respondentes: ausência de aulas presenciais antes da prova; indefinição do
Governo Federal em relação a EaD; despreparo da administração central das IES
públicas para tratar as questões relacionadas à EaD; dificuldades quanto ao repasse
dos recursos financeiros (por parte do governo federal) para as instituições; corte de
gastos com professores tutores; falta de recursos próprios (UAB); e o atendimento a
várias IES no Polo UAB.
A partir de uma questão discursiva, os respondentes reforçaram os principais
fatores que, em sua opinião, influenciam a qualidade da aprendizagem e o reduzido
índice de evasão de cursos EaD. Estes fatores são relatados a seguir, separados por
âmbito da IES e função do respondente.

3.1.1. Fatores apontados por profissionais EaD de IES pública
Os coordenadores institucionais de EaD da UAB elencaram como fatores
primordiais para o alcance de um bom desempenho dos alunos nos cursos, bem como
a garantia de sua permanência: a produção de materiais didáticos próprios e de boa
qualidade; infraestrutura física e tecnológica adequada nos pólos; a oferta de vagas
para os alunos de EaD nos programas de extensão da instituição e um programa de
formação continuada em EaD para docentes e tutores; acompanhamento pedagógico e
apoio constante aos alunos, tanto pelos tutores, quanto pelos docentes, numa maior
interação entre docente e aluno. Reforçam que isso somente será possível se o
número de alunos por professor/tutor for baixo. Neste sentido, revelam que falta um
feedback coerente e em tempo adequado, por parte do docente/tutor, para com o
aluno. E esse feedback precário acarreta na insatisfação do aluno, resultando em
evasão ou não aprendizagem do conteúdo. Enfatizam também, a urgência de um
sistema com políticas públicas fortalecidas e professores com formação para educação
a distância.
Os coordenadores de curso citaram como principais fatores, um melhor suporte
pedagógico e tecnológico para estudantes no polo, a qualidade do material didático e o
preparo dos profissionais envolvidos para dar orientação e suporte necessários aos
alunos.
Na visão dos coordenadores de polo, a qualidade dos cursos está intimamente
ligada ao compromisso de seus atores, em especial, dos tutores e docentes: atuação
positiva e postura motivante do tutor presencial e online, incentivando na quebra de
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barreiras durante as dificuldades nos conteúdos; feedback adequado e em tempo hábil
do professor/tutor ao aluno; relacionamento cordial entre tutor e aluno. Criticam o fato
do professor conteudista deixar a condução da disciplina nas mãos dos tutores a
distância, não acompanhando o trabalho, nem contribuindo no processo de
aprendizagem dos alunos (“Raríssimos professores têm esta postura”). Enfatizam a
importância da qualificação profissional em EaD de tutores e professores e a crença
destes de que é possível aprender a distância. Além desses, preconizam a importância
da excelência do material didático-pedagógico, a organização do ambiente virtual de
aprendizagem; a infraestrutura física e tecnológica adequada nos pólos, em especial, a
conexão à internet; e o apoio das IES ao polo presencial, agilizando o atendimento às
demandas.
Para muitos coordenadores de polo, o principal fator de evasão está ligado à falta
de credibilidade na modalidade EaD sentida pelos alunos e o despreparo emocional
para trabalhar sem a presença física do outro. Segundo eles, grande parte dos alunos
não têm disciplina, organização e autonomia, qualidades essenciais ao aluno da EaD,
e desistem por não conseguirem organizar a sua vida diária com os estudos.
Para minimizar essa falta de identificação com a EaD e consequente evasão,
sugerem estratégias de conscientização do aluno no ingresso ao curso e metodologia
adequada às peculiaridades dos alunos que estudam pela EaD, como aulas
presenciais no polo, antes das provas, principalmente quando o aluno estiver de
recuperação na disciplina e implementação de biblioteca virtual com vídeo aulas bem
elaboradas.

Além dessas, sugerem ainda, a adoção de regras que dificulte novo

acesso a estudantes que evadem dos cursos sem explicação plausível.
Nesta mesma linha de pensamento, o tutor(a) online, também, acredita que o que
mais prejudica a qualidade dos cursos é o despreparo e imaturidade dos alunos em
lidar com o gerenciamento do tempo de estudo e com a realização de atividades
online. A falta de domínio da tecnologia, de auto-organização e de disciplina individual
acarreta a sobrecarga e o acúmulo de trabalho, gerando uma frustração e fazendo com
que os alunos fiquem desestimulados com o curso, provocando consequentemente, a
evasão. Outros fatores apontados pelos tutores online foram as condições precárias de
acesso a internet em municípios com pouca infra-estrutura e a precariedade no
trabalho docente.
Os tutores presenciais também, relatam a dificuldade de muitos alunos em
trabalhar com as ferramentas das plataformas de aprendizagem e ferramentas básicas
do Windows. Para amenizar esse problema, sugerem a inclusão de um módulo
introdutório que propicie o domínio de conhecimentos e habilidades básicas referentes
à tecnologia utilizada e à plataforma virtual e promova a desmistificação de que os
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cursos EaD são fáceis e menos preparatórios que os presenciais. Isto ajudaria a sanar
as dúvidas de acesso a plataforma e do uso de suas ferramentas, além de tornar os
alunos mais conscientes e preparados para lidar com essa modalidade de ensino.
Quanto aos fatores que contribuem para a qualidade da aprendizagem apontam:
qualificação dos professores; material de qualidade disponibilizado aos acadêmicos,
tanto online como impresso; Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) bem
estruturado, de modo a facilitar a navegação entre um ambiente e outro por parte do
cursista; mediação eficiente do tutor do polo; clareza nas informações; prazos
coerentes para postagens das atividades; fornecimento de material didático impresso;
aumento de encontros presenciais; maior acessibilidade dos professores da disciplina
com os tutores presenciais; a qualidade dos recursos tecnológicos e dos conteúdos
disponibilizados aos alunos e aos tutores, a facilidade e acessibilidade da plataforma.
O professor(a) conteudista, também, apontou a falta de maturidade de grande
parte dos envolvidos, principalmente dos alunos, para um curso dessa natureza, como
fator crítico para o sucesso de

um curso EaD. Enfatizou a importância da

interatividade entre os estudantes, tutores e professor conteudista, de atividades
presenciais significativas, do uso e combinação de diferentes tecnologias, da
infraestrutura física e tecnológica adequada, professores e equipe qualificados e
preparados e atendimento especializado e individualizado aos cursistas.
A supervisão pedagógica apontou como essencial para o sucesso de um curso
EaD, o feedback constante e adequado aos alunos e maior proximidade dos
professores-tutores com os alunos.
Já os alunos demonstraram consciência da importância de sua disciplina pessoal,
automotivação, autonomia e cumprimento de prazos e responsabilidades. Criticaram a
falta de acompanhamento individual ao aluno com dificuldades e a atuação da
coordenação de tutoria e de curso, omissas e sem preparo para lidar com
adversidades, dando pouca atenção aos problemas ocorridos no curso. Sugeriram
mais debates virtuais e aprofundamentos nos assuntos propostos; tutores mais
envolvidos; valorização dos tutores como professores e melhor remunerados; e
encontros presenciais.
Para os funcionários administrativos, é necessária uma estratégia que oriente os
alunos a permanecerem nos cursos e levarem mais a sério os seus projetos. Mais
articulação, promoção e divulgação do universo EaD e as suas perspectivas.

3.1.2. Fatores apontados por profissionais EaD de IES privada
Poucos profissionais EaD de instituições privadas responderam a essa questão, o
que limita um pouco as considerações relativas a esse âmbito, mas percebe-se que os
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fatores apontados são praticamente os mesmos dos relatados pelos profissionais da
UAB.
Os Coordenadores EaD e os Coordenador(a) Polo de IES privadas indicaram
como fatores de sucesso para a qualidade da aprendizagem e o reduzido índice de
evasão de cursos EaD, o acompanhamento efetivo e constante do professor/tutor
(eficácia na tutoria), o envolvimento dos professores conteúdistas e o compromisso do
aluno com as atividades do curso. Consideram que a maior causa da evasão seja o
desinteresse e a falta de comprometimento dos alunos com o curso.
Os tutores online atribuem o sucesso à formação e atuação eficaz dos tutores e
os tutores presenciais sugerem a obrigatoriedade de aula presencial uma vez por
semana, de forma a não impactar no vínculo de trabalho e valor da mensalidade.
Para os alunos, a interação professor/aluno é essencial para uma aprendizagem
com maior qualidade e materiais didáticos com mais exemplificação.

3.2. Sugestões e críticas apontadas
No intuito de detectar alguma demanda ou aspecto exitoso no processo de gestão
acadêmica, financeira ou administrativa dos cursos EaD nas IES, ainda não
contemplada na pesquisa, havia um espaço no questionário para que o respondente
apontasse alguma observação ou sugestão. A expectativa era de novas contribuições,
baseadas na vivência e pontos de vista dos pesquisados.
Os coordenadores de polo UAB, em sua maioria, criticaram veemente os cortes
financeiros que o Governo Federal tem feito no Sistema UAB a partir de 2015,
impedindo a oferta de novas turmas e novos cursos. Afirmaram que a maioria dos
polos não tem recursos financeiros para atender algumas demandas que o município
não atende. Advertiram que o sistema UAB carece de segurança no seu financiamento
para não comprometer o funcionamento dos cursos em andamento. A fala de um
deles expressa claramente essa insatisfação:
“O Polo UAB [...], ao longo dos 8 anos conseguiu uma infraestrutura excelente
para garantir a qualidade do ensino, porém, a partir deste ano não recebeu
novos cursos ou reofertas dos cursos que já possui. É muito triste ver todo o
trabalho árduo para as conquistas realizadas junto à Prefeitura, que é a
mantenedora do Polo, não ter o respaldo da UAB para continuidade do
Programa e ofertas dos cursos. Tanto investimento e agora? Simplesmente
encerra o programa? E os prejuízos com todo o investimento? [...] A revolta está
muito grande em ver o Programa não ser institucionalizado e poder continuar.”

A mesma insatisfação está presente nos relatos dos tutores presenciais,
exemplificado abaixo:
“Estamos passando por uma crise que atingiu a EAD, mesmo antes
de se atingir seu objetivo de formação superior e escolarização no
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Brasil [...]. Infelizmente as instituições públicas não estão abrindo
novas turmas e tutores estão sendo dispensados, apesar da bolsa de
valor irrisório.”

Os demais envolvidos na EaD não apontaram críticas ou sugestões, a não ser por
um aluno que criticou a forma de seleção do coordenador de polo: “O pólo é muito
bom, a única coisa ruim é saber que o coordenador é escolhido pelo prefeito”.

4. IDENTIFICAÇÃO DE ALGUMAS POSSIBILIDADES
Ao analisar as respostas e depoimentos apresentados no item anterior, constatase que inúmeros desafios ainda precisam ser vencidos para que a educação a
distância seja amplamente reconhecida pela qualidade no processo ensinoaprendizagem e alcance uma posição de destaque, contribuindo para o crescimento
qualitativo da Educação no país. Dentre eles, o alto índice de evasão dos alunos, o
despreparo dos estudantes para lidar com a EaD, as condições precárias do trabalho
docente, a falta de experiência e/ou formação específica em EaD do professor/tutor e
a falta de investimento em infraestrutura física e tecnológica,

figuram entre os

principais.
Observam-se aspectos importantes que prescindem de uma análise mais atenta e
pormenorizada, mas pode-se afirmar aqui, que o alto índice de evasão nos cursos na
modalidade EaD é decorrente da soma dos demais fatores apontados, especialmente
os relacionados aos recursos humanos, que comprometem, também, a qualidade dos
mesmos.
A precarização do trabalho docente na EaD, apontada por vários pesquisadores
da área (MILL & CARMO, 2012; KANASHIRO et al, 2014; VIEIRA, 2015a)

e

constatada por esta pesquisa, reflete-se negativamente na qualidade dos cursos,
como consequência da desmotivação dos docentes e tutores. Na UAB, além dos
constantes atrasos no pagamento das bolsas, o seu valor permanece o mesmo há
anos, e face os anunciados cortes na educação, não há perspectiva de atualização.
Nas instituições privadas, o número elevado de alunos por professor/tutor inviabiliza
um trabalho de qualidade. “A Educação a distância precisa ser configurada por uma
equipe motivada, competente, transdisciplinar e com visão global do processo”
(VIEIRA, 2015b). Neste sentido, é primordial a qualificação e valorização dos recursos
humanos envolvidos, em especial, docentes e tutores.
No que diz respeito ao despreparo dos alunos para lidar com a EaD, ações como
as sugeridas pelos respondentes, no sentido de se criar estratégias de qualificação no
uso da tecnologia e da plataforma virtual e sensibilização

do aluno

quanto à
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metodologia peculiar da EaD devem ser adotadas. Essa “ambientação” é importante
para o esclarecimento de dúvidas de acesso à plataforma, além de tornar os alunos
mais conscientes e preparados para estudar na modalidade a distância.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse artigo, procurou-se mostrar a percepção dos atores envolvidos no
cotidiano da educação a distância, no que diz respeito aos desafios enfrentados pelas
IES na gestão de um curso nesta modalidade, de forma a garantir a qualidade do
processo ensino-aprendizagem e a redução nos índices de evasão. Foram apontados
problemas e dificuldades nas dimensões pedagógica, administrativa, financeira e
tecnológica.
Cabe salientar aqui, que após dez anos da regulamentação da EaD no Brasil, as
limitações na infra-estrutura física e tecnológica ainda persistem, principalmente nas
regiões norte e nordeste do país. No entanto, fatores relacionados à atuação dos
atores do processo de ensino e aprendizagem são os que mais interferem na
qualidade dos cursos de graduação ofertados na modalidade a distância e na evasão
dos alunos (inexperiência e/ou falta de formação específica em EaD de docentes e
tutores; precariedade no suporte pedagógico e tecnológico; precariedade do trabalho
docente/tutores; despreparo dos profissionais que atuam na função de gestores da
EaD; despreparo e imaturidade dos alunos para lidar com a EaD, etc).
As sugestões deixadas pelos participantes da pesquisa compreendem a urgência
de formação continuada para todos os envolvidos na EaD: Formação do aluno para
compreender o ser aluno na EaD, com esclarecimentos prévios sobre organização e
dinâmica

de

um

curso

EaD;

e

formação

acadêmica

qualificada

do

professor/tutor/gestor para atuar na EaD, abrangendo o conhecimento de metodologias
ativas para serem aplicadas no ambiente virtual de aprendizagem.
Como um caminho para a solução das questões identificadas pela pesquisa,
sugere-se ainda, que sejam desenvolvidas políticas públicas mais eficientes e eficazes
na implementação, acompanhamento e avaliação de cursos de educação superior a
distância. Os programas governamentais para a educação a distância implementados
nos últimos 30 anos, sempre correram na periferia das políticas educacionais, sendo
muito mais ações ou estratégias emergenciais paliativas para problemas graves e
imediatos na educação (Preti, 2005).
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Resumo:

Muito se tem discutido sobre o conceito, a importância e a prática da
mediação pedagógica nos cursos a distância. Este artigo descreve e
apresenta os resultados de uma pesquisa longitudinal sobre o curso de
especialização a distância “Tecnologias em Educação – PUC-Rio,
realizada entre 2006 e 2013, em que 2175 alunos discorrem sobre a
influência da ação do mediador pedagógico no seu desempenho
acadêmico. Partindo do pressuposto de que a linguagem é condição
necessária para a interação e entendimento, fomos buscar em
Habermas, mais precisamente na sua Teoria do Agir Comunicativo, a
fundamentação da análise dos dados. Para a sistematização das
respostas foi utilizado um software de análise de conteúdo, o
ALCESTE. A análise dos dados a partir da perspectiva habermasiana
sugere que o mediador só contribui para a autonomia e emancipação
do aluno através do exercício cotidiano do entendimento mútuo,
assumido como um paradigma que orienta todo o processo de
mediação pedagógica.

Palavras-chave:

Educação a Distância, Mediação Pedagógica, Teoria do Agir
Comunicativo.

Abstract:

Much has been discussed about the concept, the importance and
practice of pedagogical mediation in distance learning courses. This
article describes and presents the results of a longitudinal research on
the distance lato sensu post-graduation course "Tecnologias na
Educação - PUC Rio”, where 2,138 students discuss about the
influence of the pedagogical mediator action in their academic
performance. On the assumption that language is a necessary condition
for interaction and understanding, we seek to Habermas, but precisely
in his Theory of Communicative Action, the reasoning of the data
analysis. To systematize the answers we used a content analysis
software, ALCESTE. Data analysis from the Habermas perspective
suggests that the mediator only adds to the autonomy and
emancipation of the student through the daily practice of mutual
understanding, taken as a paradigm that guides all pedagogical
mediation process.

Keywords:

Distance Education, Pedagogical Mediation, Theory of Communicative
Action.
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1. INTRODUÇÃO
Os cursos a distância caracterizam-se pela existência de uma distância temporal e
espacial entre mediador pedagógico e aluno. Essa distância é vencida pela interação,
essencial para que a mediação didático-pedagógica ocorra, sendo esta realizada por
meio da utilização dos mecanismos de comunicação disponibilizados no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA).
A mediação pedagógica1 é construída na parceria entre o aluno e o seu professor
da EaD, que pode ser um professor tutor, um mediador pedagógico ou um professor
orientador. Nos deteremos neste trabalho, especificamente na figura do mediador
pedagógico, procurando compreender a natureza dessa mediação, assim como as
características técnico-pedagógicas que a possibilitam. Algumas questões mobilizaram
esta investigação: Como se constitui a relação professor-aluno durante o percurso de
um curso de especialização a distância? Como se institui o entendimento mútuo, na
perspectiva habermasiana, como paradigma norteador da comunicação mediadoraluno?
Para responder a estas questões analisamos o processo de mediação, sob a
perspectiva do aluno, a partir do seguinte recorte: resposta dos alunos da segunda
turma do Curso de Especialização Tecnologias em Educação – PUC-Rio à questão
“De que forma a mediação pedagógica realizada ao longo do curso contribuiu para o
seu desempenho acadêmico?”. Esta análise está inserida no âmbito da pesquisa
“Qualidade em Educação a Distância: uma pesquisa longitudinal com professores em
exercício em programas de formação do governo federal”. Trata-se de um estudo de
caso sobre o curso de pós-graduação lato sensu Tecnologias em Educação, realizado
entre 2006 e 2013 – neste artigo tratamos especificamente da turma 2009/2010 –,
conduzido pelo grupo de pesquisa “Cooperação e Avaliação em Educação a Distância
– CCEAD PUC Rio” e possui ancoramento teórico na teoria do Agir Comunicativo,
proposta por Habermas, especificamente no conceito de entendimento mútuo.
2. METODOLOGIA
Esta análise foi desenvolvida a partir de resultados de uma pesquisa com
perspectiva qualitativa-quantitativa com alunos, professores em formação da rede
pública de ensino, de um curso de especialização em Tecnologias em Educação,
1

Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um
facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma
ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte ‘rolante’, que
ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. (MASETTO, 2000, p. 145)
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oferecido por meio de uma parceria do governo federal a PUC-Rio, realizado no
período de agosto/2009 a dezembro/2010. A questão analisada foi respondida por
2.175 alunos distribuídos em todo o território nacional, e buscou verificar a percepção
dos cursistas sobre a ação dos mediadores pedagógicos e como ela contribuiu para o
seu desempenho acadêmico.
A análise da questão em referência foi realizada através da análise de conteúdo,
que compreende a análise interpretativa dos registros textuais de todos os
respondentes da pesquisa. Para Kronberger e Wagner (2007), tal análise pode ser
realizada tanto manualmente – a partir da leitura, categorização e agregação dos
conceitos presentes na fala dos respondentes – quanto por meio de procedimentos
estatísticos automáticos que fazem uso de programas informatizados.
Para o processamento e análise das respostas foi utilizado o Programa ALCESTE
– Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemblement de Segment de Texte – que
verifica a co-ocorrência de palavras nos enunciados que constituem o corpus da
pesquisa e apresenta como resultado, as informações consideradas relevantes para
uma análise de conteúdo. O objetivo do ALCESTE é investigar as semelhanças e
dessemelhanças estatísticas das palavras, denominadas pelo software como “formas
reduzidas”, com o objetivo de identificar e “distinguir classes de palavras que
representem diferentes formas de discurso a respeito do tópico de interesse”
(KRONBERGER e WAGNER, 2007, p.427).
O corpus de análise foi composto por todas as respostas obtidas referentes à
questão estudada: De que forma a Mediação Pedagógica realizada ao longo do curso
contribuiu para o seu desempenho acadêmico? Cada resposta constitui uma unidade
de contexto inicial (UCI) que, para a consecução da análise, são decompostas pelo
programa em UCE (Unidade de Contexto Elementar). O resultado da análise realizada
pelo programa apresentou o agrupamento das formas reduzidas, identificadas na
análise, por quatro classes. Cada uma delas foi observada dentro do contexto, ou seja,
nos depoimentos dos alunos. A partir dessa análise tornou-se possível interpretá-las e
nomeá-las, sendo: Classe 1 - sentido voltado para estratégias pedagógicas; Classe 2 mediador como o principal motivador do aluno; Classe 3 - formação pedagógica e
Classe 4 – mediador como “tira dúvidas”. Analisaremos a Classe 1 - Estratégia
Pedagógica, à luz do conceito habarmesiano por compreendermos que:
“todo e qualquer processo comunicativo nos termos propostos pelo agir
comunicativo de Habermas deve, antes de tudo, respeitar amplamente o
pluralismo, seja histórico, cultural, de ideias, de gênero etc., como condição
elementar à construção de uma formação justa e equânime. Assim, entendemos
que não existe óbice para que, numa ação pedagógica comunicativa mediada
por recursos digitais, ou melhor, na EaD, desenvolva-se uma racionalidade
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emancipatória comprometida com a equidade, a justiça, o pluralismo de ideias, o
respeito à dignidade da pessoa humana, bastando para isso motivar os docentes
a instigarem os discentes, provocando-os e preparando-os ao exercício da
cidadania, estimulando a participação destes na vida pública, por meio da
argumentação e da racionalidade ético-comunicativa.” (SANTANA e GIRAFFA,
2015, p. 135).

3. A MEDIAÇÃO E O CONCEITO DE ENTENDIMENTO MÚTUO EM HABERMAS
O mundo1 é constituído de linguagem e há uma relação entre a função cognitiva e
a função comunicativa da linguagem. Para Habermas há grande relação entre
linguagem e razão, pois a racionalidade comunicativa está localizada na linguagem e é
nas práticas linguísticas, que se potencializa a racionalidade.
Essa concepção de linguagem, onde o sujeito aprende a partir da argumentação,
mobiliza a crítica a entendimentos prévios, diferencia o certo do errado e busca
consenso em meio às diferenças culturais (com respeito às respectivas identidades).
Também propõe o diálogo no lugar do conflito, através da interação linguística, entre
outros. Essas são capacidades emancipatórias no sujeito, que devem ser assumidas
como um objetivo da educação.
Viabilizados pela linguagem, busca-se o entendimento mútuo através do discurso
e das pretensões de validade. O entendimento mútuo ocorre através da interação dos
sujeitos que dialogam entre si, tendo em vista o entendimento, utilizando linguagem
inteligível para serem compreendidos. O falante expõe a sua pretensão de validade sem coação - à análise do outro, que pode aderir ou não, aceitá-la ou não,
dependendo da validade dos argumentos proferidos: “isso quer dizer que um ato de
fala é bem sucedido na medida em que satisfaz as condições necessárias para o
ouvinte assumir uma postura de ‘sim’ ou ‘não’ com relação à pretensão de validade
levantada pelo falante” (BANNELL, 2013, p. 60).
É nessa possibilidade de crítica e avaliação à pretensão de validade do falante
que se constitui a autonomia, a responsabilidade. Se aceitarmos uma pretensão de
validade somos corresponsáveis, pois foi uma reflexão própria da racionalidade que
levou à adesão.

1

Habermas (apud BANNEL, 2013) diferencia o mundo da vida dos subsistemas econômico e
administrativo. A esfera privada, familiar e esfera pública compõem o mundo da vida. A educação formal
se insere no mundo da vida quando a olhamos nos aspectos políticos e pedagógicos e ao mesmo tempo,
é um produto do subsistema econômico e administrativo, já que foi criada para formação de mão de obra
e é um aparelho do estado burocrático. A educação formal busca conciliar paradoxos nesse e outros
aspectos, e a docência não escapa dessa complexidade.
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E a emancipação do indivíduo se daria através dessa interação comunicativa. Mas
para isso, o sujeito precisa ser um “Eu, reflexivo”, ou seja, racional e autônomo para
participar do discurso.
“Todo agente que atue comunicativamente tem que assegurar na execução de
qualquer ato de fala, pretensões universais de validade e supor que tais
pretensões universais de validade podem desempenhar-se. Na medida em que
queira participar em um processo de entendimento, não pode deixar de
assegurar as seguintes pretensões universais de validade: a de estar-se
expressando inteligivelmente, a de estar dando a entender algo, a de estar
permitindo-se a entender, e a de entender-se com os demais.” (HABBERMAS,
2001, apud GOMES, 2009, p. 240, grifo do autor).

Essa busca pelo entendimento mútuo é uma ação pretendida pelos envolvidos na
construção do conhecimento. Tornar inteligíveis as pretensões de validades é uma
exigência ao mediador que depende dessa comunicação, via língua escrita, para
conduzir sua mediação, levar o aluno à conclusão do curso, preparado para construir
seu trabalho de conclusão com qualidade e agregando valor à área de pesquisa. Mas
para isso, há que se reconhecer as relações de poder que permeiam o processo de
mediação e o “contexto normativo”, que segundo Habermas (2004, p. 117), “explica
por que um ator se sente autorizado ou obrigado a determinada ação ou por que ele
pode contar com o cumprimento de uma solicitação por parte do destinatário.”
Quando compreendido esse contexto normativo pelos envolvidos, pode-se aceitar
falas reguladoras pelos mesmos motivos e razões. No caso em questão, as falas
reguladoras possuem como fim o desenvolvimento de atividades teórico-práticas que
consubstanciarão o trabalho científico, através da interação virtual entre mediadoralunos.
O mediador deve buscar através do entendimento mútuo, o verdadeiro consenso,
que deve contemplar:
“ [a] Publicidade e inclusividade: ninguém que pudesse fazer uma contribuição
relevante com relação à pretensão de validade controversial deve ser excluído;
(b) iguais direitos de se engajar em comunicação: todo mundo deve ter a mesma
oportunidade de falar sobre o assunto discutido; (c) exclusão de enganação e
ilusão: participantes devem ser sinceros no que eles dizem; e (d) ausência de
coerção: a comunicação deve ser livre de restrições que impeçam o melhor
argumento a ser levantado e que determinem o resultado da discussão.”
(HABERMAS, 1999 apud BANNELL, 2013, p. 49).

Habermas (2004) diferencia entendimento mútuo e acordo, para tornar claros os
dois conceitos. No acordo, os envolvidos “aceitam uma pretensão de validade pelas
mesmas razões” (p. 113) e trata-se de uma pretensão de validade universalmente
aceitável, e no entendimento mútuo pode haver uma preferência unilateral, uma
intenção específica que não é compartilhada por todos os envolvidos, ainda que o ato
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comunicativo seja inteligível. Como há relações assimétricas dos envolvidos na
construção do conhecimento no decorrer de um curso de especialização, o cuidado
com o entendimento mútuo, sem sobreposição hierárquica, precisa de maior atenção.
Para ser efetivo, os distintos papéis e a relação de poder subjacente a toda essa
dinâmica não podem ser ignorados. Entretanto, a comunicação precisa contar com
igualdade de condições, sem coerção ou qualquer tipo de exclusão, garantindo assim,
que a autonomia e aprendizagem estejam potencializadas através do ato
comunicativo.
Habermas (2004) diferencia ainda, o uso da linguagem comunicativa com fins de
entendimento mútuo em duas intensidades: fraco e forte (Figura 1).

Figura 1 – Linguagem comunicativa de entendimento mútuo, sob as dimensões de forte ou
fraco

E como última diferenciação no destaque que trazemos da teoria do Agir
Comunicativo, o autor, também, diferenciou o entendimento mútuo do ato
comunicativo, que na verdade é um “agir estratégico”. Ambos pressupõem um mundo
objetivo em comum, mas o agir estratégico não possui intenção de comunicar, se
dirige em prol do sucesso do interesse do indivíduo, podendo haver intenção
enganadora, manipuladora, uma comunicação distorcida, para intenção privada.
Vemos como é importante incluir em nossa fundamentação a ação estratégica, porque
são estratégias linguísticas adotadas pelos sujeitos. Elas ocorrem, principalmente,
quando estão em situações onde desejam se destacar, desviar o foco de si, apontar o
erro alheio ou quando se sentem pressionados, entre outras possibilidades de adoção
dessa estratégia.
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No desenvolvimento de atividades teórico-práticas ao longo do curso, não é raro
constatar situações onde o mediador ou os alunos adotam a ação estratégica,
principalmente quando o agir comunicativo deixou de ser prioridade, seja porque
pouco se investiu, seja porque não se obteve o sucesso esperado com a cooperação
bilateral, para que o entendimento mútuo ocorresse.
O mediador implicado com o entendimento mútuo, precisa assumir alguns
atributos enumerados por Coelho, como próprios do falante que deseja tornar-se
compreendido:
“Algumas características, atributos ou predisposições podem ser valorizados
como qualidades que contribuem para a formação de uma racionalidade
intersubjetiva, tais como: paciência, clareza na exposição, gentileza, perspicácia,
capacidade de saber ouvir o outro e inclui-lo no debate, atenção à ambiguidade
sempre presente na língua corrente e à falta de clareza dos termos, disposição
para investigarmos a fundo um assunto, adequação da linguagem aos
interlocutores, exame minucioso do alcance dos conceitos, entre outros.”
(COELHO, 2011, p. 92)

Para Habermas, a racionalidade comunicativa é processual. “É através da
comunicação que nós podemos adotar uma relação reflexiva diante do mundo e é
essa relação reflexiva que permite uma perspectiva crítica em relação ao mundo”
(BANNELL, 2006, p.55). Dessa forma, Habermas desenvolve a teoria consensual da
verdade, apresentando a verdade do mundo prático, que se apresenta no momento
em que garante um processo de aprendizagem entre uns e outros.
“ (...) os procedimentos argumentativos básicos – que ele identifica como sendo
centrais à validação de conhecimento, definido como esquemas interpretativos
adequados para o consenso – são fundamentados e se tornam possíveis pela
“organização interna da fala” ”(BANNELL, 2006, p.55).

Habermas nos apresenta uma possibilidade de construção recíproca da
sociedade, da cultura e da personalidade pelas interações mediadas pela linguagem
(BANNELL, 2006, 114). A partir daí, focamos no conceito de racionalidade explicado
na teoria do agir comunicativo, pois relaciona-se com a “aquisição e utilização de
saber por parte dos sujeitos providos de competência comunicativa”.
O fato da teoria proposta por Habermas possibilitar, em suas próprias palavras, a
conceitualização do contexto social da vida, ofereceu-se, para nós, como uma
oportunidade de análise do contexto que orientou nossa pesquisa.
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4. PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA
No intuito de demostrar como se configura a mediação na relação mediadoraluno, trazemos para a discussão a análise da concepção da mediação na visão dos
próprios discentes. Foi perguntado para um grupo de 2175 alunos, que eram
professores e gestores da educação básica, cursando a especialização a distância
“Tecnologias em Educação – PUC-Rio”, de que forma a mediação pedagógica,
realizada ao longo do curso, contribuiu para o seu desempenho acadêmico.
Foi realizada uma análise de conteúdo por meio do software Alceste, em que se
chegou a quatro classes de análise, anteriormente relatadas, e nos deteremos sobre a
Classe 1 - Estratégia Pedagógica -, que trata, especificamente, da ação do mediador
pedagógico, por meio da sua interação baseada no entendimento mútuo com os
alunos.
Habermas evidencia que é fundamental a compreensão da significação ou sentido
das expressões linguísticas que surgem da utilização da linguagem entre os
participantes de uma comunicação. Como afirma Reinert (2000), “Estudar o sentido de
um enunciado, de um discurso, pressupõe que se considere a especificidade do
sentido: ele é trinitário: sentido como sensação (imaginário), sentido como direção
(ação real) e o sentido como significado (simbólico)”.

Figura 2 – Dendograma de classificação hierárquica ascendente da classe 1
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Analisando a classe 1, conseguimos identificar que a maior parte das respostas
dos alunos se referiam às estratégias pedagógicas utilizadas pelo mediador, para o
exercício da mediação pedagógica. No dendograma de classificação hierárquica
ascendente da classe 1 (figura 2) foi possível visualizarmos as associações
estabelecidas entre as palavras e entender como chegamos às categorias que
compõem essa Classe.
Existem nesse dendograma duas grandes divisões. Na primeira divisão
encontram-se radicais de palavras relacionadas à atuação do mediador no decorrer do
exercício de mediação. Verificamos que o dendograma mostra, no primeiro grupo,
algumas correlações entre as palavras lemas, tais como discuss+, provoc+, fórum+,
leitura+, particip+. Ao voltarmos para as UCI em que tais palavras foram extraídas,
podemos verificar os mundos lexicais ou o contexto das mesmas. Vimos que na
concepção dos cursistas, o mediador pedagógico comenta e faz a leitura dos fóruns,
provoca discussões, incentiva a participação, entre outros atributos, buscando o
entendimento mútuo para o alcance do objetivo proposto na disciplina e emancipação
dos alunos participantes.
Já a segunda divisão se refere ao mediador como aquele que facilita ou “tira
dúvidas” aos alunos, com respeito aos aspectos funcionais do curso, como prazos e
formas de envio de atividades. Destacamos as correlações das palavras lemas
compreens+, envi+, orientac+, prazo+ e propost+, que indicam a representação, por
parte dos alunos, de um mediador que controla o prazo dos envios de atividades,
renegocia novos prazos e é compreensivo com aluno que tenha dificuldade no envio
ou no cumprimento dos prazos. Essa negociação entre mediador-alunos, baseada na
proposta do agir comunicativo, se instaura quando busca articular dialeticamente a
emancipação e solidariedade. Isso ocorre quando se considera:
“uma EaD voltada à dialogicidade, comprometida com o estímulo à dialeticidade,
possibilitando a oitiva das diversas vozes, dos diferentes olhares e argumentos,
em síntese, do pluralismo de ideias (raciais, étnicas, sexuais, religiosas etc.),
entendemos como real a concretização e construção de novos habitus ou
padrões éticos mínimos e universais como a justiça, equidade, liberdade,
igualdade e até, quem sabe, a tão sonhada solidariedade.” (SANTANA e
GIRAFFA, 2015, p. 136)

Diante de tais constatações, sentimos a necessidade, na interpretação, de
analisar a Classe 1 em duas categorias: estratégias pedagógicas de mediação e
mediador assistente.
Na categoria estratégias pedagógicas de mediação percebemos que os
professores-alunos têm a concepção de que a mediação pedagógica deve:


Promover discussões;
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Acompanhar o desenvolvimento do aluno.

Nota-se que os componentes, apontados pelos alunos, como estratégias de
mediação pedagógica são realizadas no fórum de discussões do AVA, sendo
reconhecida pelos alunos como a “sala de aula” no ambiente online. Silva (2003)
considera o fórum como um lugar em que o professor pode abrir provocações em texto
e em conjunto com os cursistas, desdobrar elos dinâmicos de discussões sobre temas
do curso. De acordo com o autor, “em interatividade assíncrona, os participantes
podem trocar opiniões e debater temas propostos como provocações à participação”
(p. 70). Campos (2011) define o fórum como uma discussão aberta realizada
assincronamente e costumam ser conduzidos por um moderador. Ainda segundo a
autora, o fórum é o principal local onde podemos observar o desenvolvimento da
reflexão e da aprendizagem. É também, no fórum o principal espaço onde o mediador
e os alunos agem comunicativamente, em torno do objeto de conhecimento. A
mediação:
“ [...] deve buscar a interatividade docente-discentes e discentes-discentes
requerendo uma postura participativa, com discussão que aprofunde e amplie o
conteúdo proposto, que amplie a visão crítica, que articule a construção do
conhecimento a partir do diálogo com todos.” (SANTOS, CARVALHO e
PIMENTEL, 2016, p.39)

As características ou componentes das estratégias pedagógicas de mediação,
que podem estar presentes no fórum e foram atribuídos pelos alunos à mediação,
podem ser observados no esquema da imagem seguinte e posteriormente
interpretados (Figura 3).

Figura 3 - Categoria Estratégias Pedagógicas de Mediação. Fonte própria.
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Promover Discussões
A discussão pode ser considerada a principal estratégia pedagógica que o
mediador implicado com o entendimento mútuo irá se valer, para construir
conhecimentos de forma colaborativa com os alunos no ambiente virtual de
aprendizagem. Santos (2009) considera que o AVA possui uma potencialidade
comunicativa síncrona e assíncrona, onde o conteúdo e a comunicação são elementos
que se encontram imbricados. Quando o mediador promove discussões nos fóruns,
ele se apropria de forma adequada dessa interface comunicacional, permitindo assim,
a produção de conhecimento num processo de autoria e cocriação em conjunto com
os discentes. De acordo com a autora “o AVA seria como uma organização viva, em
que seres humanos e objetos técnicos interagem num processo complexo que se auto
organiza na dialógica de suas redes de conexões” (SANTOS, 2009, p. 5664).
Entre as proposições colocadas em relação à estratégia pedagógica de provocar
discussões na ótica do entendimento mútuo, os alunos entendem que o mediador
deve instigar, estimular a reflexão e motivar para o desenvolvimento de sua autonomia
e uma maior participação nas discussões propostas no fórum. Trazemos aqui algumas
colocações dos cursistas para dialogar conosco:
“O mediador pedagógico demonstrou muita dedicação durante todo o curso,
incentivando a todo instante a participar dos fóruns, das atividades, direcionando
os temas, mostrando a aplicabilidade deles à vida prática da escola.”
*Ind_869 *Gen_F *Turma_MG07
“Através dos questionamentos e intervenções realizadas pela mediadora,
instigando as discussões e compreensão dos conteúdos entre os cursistas.”
*Ind_1396 *Gen_F *Turma_PR06
“A mediação pedagógica poderia ser mais efetiva provocando mais
questionamentos e realizando ressalvas, comentários quanto às questões
postadas por nos cursistas, que em muitas atividades apenas postávamos e não
tinha nenhum comentário.”
*Ind_1546 *Gen_F *Turma_RN07
“A mediadora estimulava e incentiva (provocava) os debates nos fóruns, e os
comentários sobre as atividades realizadas traziam contribuições para a prática
bem como sugestões muito ricas.”
*Ind_1962 *Gen_F *Turma_SP04

Os cursistas trazem em seu discurso a compreensão do fórum como um lugar de
debater ideias uns com os outros e de aprender. Campos (2011) explica que a
mediação pedagógica é responsável pela manutenção de um estado contínuo de
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comunicação, devendo estimular e manter o fluxo comunicacional ao longo de todo o
curso.
O estímulo ao desenvolvimento da autonomia para uma maior participação
também, aparece nos discursos dos educandos. No referencial teórico apresentado,
vimos que a autonomia está ligada à emancipação do sujeito. Isso significa entre
outras coisas, que aprender não deve ocorrer de forma solitária ou massificada, mas
através de argumentações e contra-argumentações, tendo em vista o entendimento
mútuo. Autores como Belloni (2008) e Zuin (2006) entendem o desenvolvimento da
autonomia dos alunos como sendo eles próprios sujeitos ativos e gestores do seu
processo de aprendizagem. Por outro lado, o discurso da autonomia do aluno na
modalidade a distância, também, é seguido pela crença de que uma vez que a
aprendizagem autônoma está centrada no aluno, o professor precisaria se assumir
como um recurso do aluno (ZUIN, 2006). Vejamos como os cursistas se colocam na
questão do desenvolvimento da autonomia e o estímulo a uma maior participação:
“Em todos os momentos, sempre estimulando a participação e dando-nos
orientações cabíveis nas atividades propostas.”
*Ind_424 *Gen_M *Turma_CE04
“A professora incentivava-nos
principalmente dos fóruns.”

a

participar

das

atividades

propostas

*Ind_1770 *Gen_F *Turma_RS06
“Incentivando a participação nas atividades e a colaboração entre os colegas.”
*Ind_1922 *Gen_M *Turma_SP01
“Ao estimular minha participação nas atividades”
*Ind_641 *Gen_M *Turma_GO03

Percebemos na fala dos alunos que eles, ainda, não se reconhecem como um
gestor de seu processo de aprendizagem, mas delegam ao mediador, através de seus
incentivos, a ajuda necessária para que isso aconteça. Entendemos assim, que tais
alunos se encontram no processo para uma autonomia de sua aprendizagem.
Acompanhamento
É interessante notarmos que embora a relação do mediador com os alunos esteja
pautada na construção colaborativa do conhecimento, onde o saber é tecido na
interação todos-todos, juntamente permanece a necessidade de um acompanhamento
individualizado do aluno. Esse acompanhamento foi retratado como feedback das
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atividades realizadas e quando o mediador interage diretamente com o aluno, seja
através do fórum, diário de bordo ou por e-mail.
Tal constatação nos suscita para a necessidade da educação a distância ser
realizada com um número de alunos por mediador que possibilite uma real interação,
para que seja possível o entendimento mútuo, proposto por Habermas. Somente
dessa forma, o mediador poderá acompanhar a aprendizagem de cada aluno e do
grupo, de acordo com a racionalidade ético-comunicativa. A valorização do
acompanhamento individualizado do mediador pedagógico ficou evidente nos
seguintes depoimentos:
“ (...) nas comunicações através dos fóruns; comentários das avaliações;
comunicação através de e-mail.”
*Ind_1104 *Gen_F *Turma_PB04
“ (...) sim, sempre colaborando no processamento das informações, garantindo o
acompanhamento na realização das atividades.”
*Ind_395 *Gen_M *Turma_CE01
“ (...) durante as contribuições nos fóruns e no acompanhamento das atividades
propostas, com feedback das mesmas.”
*Ind_529 *Gen_F *Turma_DF08
“ (...) a mediação pedagógica poderia ser mais efetiva provocando mais
questionamentos e realizando ressalvas, comentários quanto as questões
postadas por nós cursistas, que em muitas atividades apenas postávamos e não
tinha nenhum comentário.”
*Ind_1546 *Gen_F *Turma_RN07
“ (...) a mediação pedagógica foi realizada via e-mail, para melhor compreensão
do conteúdo. Foi muito-bom esse contato que na maioria das vezes era em
tempo real.”
*Ind_1414 *Gen_F *Turma_PR08

A noção de um mediador pedagógico que acompanha individualmente o aluno,
também, esteve presente na segunda categoria mediador assistente. Além de um
mediador pedagógico que os acompanhe individualmente, os alunos destacaram que
o mediador deve cobrar dos alunos o cumprimento do cronograma e orientá-los sobre
as atividades, e é nesse sentido que o consideramos assistente do aluno, já que o
auxilia em questões práticas. Essa cobrança necessária e consentida pelos sujeitos,
na proposição do agir comunicativo, “situa-se como arena profícua às discussões
sobre as questões educacionais, em geral, e às reflexões sobre as práticas
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pedagógicas mediadas por tecnologias, em particular” (BRUNO, PESCE e
BERTOMEU, 2012, p. 129).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gomes (2009) defende a partir da teoria habermasiana, que uma educação
orientada pelo agir comunicativo permitiria conceber a ideia de emancipação como o
resultado esperado de um processo cooperativo de aprendizagem. A tarefa da
educação seria a ampliação das condições que permitam o uso comunicativo da
linguagem fundamentado na possibilidade do entendimento a ser alcançado
argumentativamente. Não há dúvidas de que no escopo da concepção de educação
esteja ensejada a ideia de ampliação e alcance do agir comunicativo com vistas à
emancipação.
No contexto da educação a distância, o mediador deseja o desenvolvimento
integral do aluno, precisando articular o entendimento mútuo na sua mediação durante
todo o processo. Em se tratando de um curso realizado nesta modalidade, que visa
especializar professores e gestores a trabalhar na interface educação – tecnologia,
propõe-se uma mudança de paradigma em termos didático-pedagógicos que começa
na proposta de mediação pedagógica, pressupondo a superação do paradigma
instrucional e hierárquico da educação tradicional. O professor mediador atua como
facilitador da aprendizagem na medida em que consegue orientar seus alunos no
sentido de mobilizar competências e habilidades necessárias ao alcance de seus
objetivos. A proposta de mudança da postura docente destes profissionais em
formação está ensejada na concepção de mediação como estratégia didático
pedagógica – e é percebida pelos alunos professores, como os dados nos mostram –
que permite ao profissional adotar uma prática docente que promova a autoria e
cocriação, respeitando as singularidades de seus alunos no processo de
aprendizagem.
6. REFERÊNCIAS
Bannell, R. I. (2013). Habermas & a Educação. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica
Editora.
Belonni, M. (2008). Educação a Distância. Campinas, SP: Autores associados.
Bruno, A. R. ; Pesce, L. ; Bertomeu, J. V. C. (2012). Teorias da Educação e da
Comunicação: fundamentos das práticas pedagógicas mediadas por tecnologias.
Revista
Teias.
V.
13,
n.
30.
Retirado
de:
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/article/view/1366.

1771

Campos, G. H. B. (2011). Mediação pedagógica: cooperação entre pares como
estratégia pedagógica. In Campos, Gilda H.B. et al. As relações colaborativas:
desafios da docência online. Curitiba, PR: CRV.
Coelho, M. B.(2011). Qualidade Argumentativa: Uma Competência Política na Esfera
Pública. In: Ralph Ings Bannell; Rita Vilanova; Claudia Fenerich.. (Org.). A
Formação para a Cidadania e os Limites do Liberalismo. Rio de Janeiro: 7 Letras.
Gomes, L. R. (2009). Educação e Comunicação em Habermas: o entendimento como
mecanismo de coordenação da ação pedagógica. Cadernos de Educação.
Pelotas,
[33].
Retirado
de:
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1659/1542 .
Habermas, J. (2004). Verdade e Justificação: ensaios filosóficos. Edições Loyola, São
Paulo.
Kronberger, N., Wagner, W. (2007), Palavras-chave em Contexto: análise estatística
de textos, IN. Bauer, Martin W.; Gaskell, George. Pesquisa qualitativa com texto,
imagem e som: um manual prático. 6.ed. Petrópolis, Vozes.
Masetto, M. T. (2000). Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: Moran, J. M.;
Masetto M. T.; Behrens, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 15 ed.
São Paulo: Papirus.
Reinert, M. (2000). La tresse du sens et la méthode "Alceste" application aux "Rêveries
du promeneur solitaire". JADT 2000. 5es Journées Internationales d'Analyse
Statistique des Données Te Artigo - Referênciasxtuelles. Lausanne, Suíça.
Santana, A. C. A. ; Giraffa, L. M. M.(2015). Educação a distância e o 1º da família: o
pensamento de Habermas e a construção de uma educação para a equidade no
contexto da UAB. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade,
Salvador,
v.
24,
n.
44.
Retirado
de:
www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/article/download/1825/1239.
Santos, E. (2009). Educação online para além da EAD: um fenômeno da cibercultura.
Actas do X Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga:
Universidade do Minho.
Santos, E. O. ;Carvalho, F. S. P. ; Pimentel, M. (2016). Mediação Docente online para
colaboração: Notas de uma pesquisa-formação na Cibercultura. ETD – Educ.
Temat.
Digit.
Campinas,
SP
v.18
n.2.
Retirado
de:
http://dx.doi.org/10.20396/etd.v18i1.8640749.
Silva, M. (2003). Criar e professorar um curso online: relato de experiência. In: Silva,
Marco. (org.) Educação Online. São Paulo: Edições Loyola.
Zuin, A. (2006). Educação a Distância ou Educação Distante? O programa
Universidade Aberta do Brasil, o Tutor e o Professor Virtual. Educ. Soc., Campinas,
vol. 27, n. 96. Retirado de http://www.cedes.unicamp.br.

1772

28 - ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE APLICAÇÕES MÓVEIS DE INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR PORTUGUÊS
MOBILE APPLICATIONS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PORTUGUESE
EVALUATION STUDY

David Oliveira 1 , Rita Tavares 2 , Dionísia Laranjeiro 3
1

Departamento de Comunicação e Arte – Universidade de Aveiro
CIDTFF, Departamento de Educação e Psicologia – Universidade de Aveiro
1
david.oliveira@ua.pt, 2ritaveigatavares@ua.pt, 3dionisia.mendonca@ua.pt

2,3

Resumo:

O presente estudo tem como objetivo analisar a prevalência, alcance e
funcionalidades de 10 aplicações móveis disponibilizadas por
Instituições do Ensino Superior português, cruzando os dados obtidos
com estudos (inter) nacionais no mesmo âmbito. Para o estudo foram
consideradas universidades portuguesas públicas e privadas e
variadas fontes de informação, concluindo-se que as universidades
públicas disponibilizam maior número de aplicações móveis. As
funcionalidades mais comuns das aplicações móveis disponibilizadas
são notícias, secretaria virtual, cursos e unidades curriculares, e as
funcionalidades privilegiadas pelos utilizadores são cursos, unidades
curriculares e pautas. O estudo destaca a necessidade de realizar
estudos futuros focados no desenvolvimento de aplicações móveis
baseadas nas necessidades dos utilizadores, recomendando a inclusão
de funcionalidades de m-Learning e serviços que promovam dinâmicas
da vida académica.

Palavras-chave:

Ensino Superior; Aplicações móveis; Portugal.

Abstract:

This study aims to analyse the prevalence, coverage and features of 10
mobile apps provided by Portuguese Higher Education institutions,
crossing data with (inter)national studies in the same field. For this
study, it was considered public and private Portuguese Universities and
various sources of information, concluding that public universities offer
a larger number of mobile applications. The most common features of
available mobile applications are news, academic services, courses and
curricular units, and users’ privileged features are courses, curricular
units and grades. The study highlights the importance of future studies
related to mobile applications development in order to meet users’
needs, recommending the inclusion of features of m-Learning and
services that promote academic dynamics.

Keywords:

Higher Education; Mobile applications; Portugal.

1. INTRODUÇÃO
As tecnologias móveis têm vindo a ser defendidas enquanto meio para promover
novas formas de aprendizagem, construção do conhecimento, comunicação e acesso
à informação (Al-Emran & Shaalan, 2015; Alrasheedi, Capretz, & Raza, 2015a, 2015b;
Dahlstrom, Walker, & Dziuban, 2013). O mobile learning (m-Learning) proporciona
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uma aprendizagem flexível e centrada no aluno suportada pelas tecnologias móveis,
enquanto ferramentas facilitadoras da aprendizagem "just-in-time" (Johnson, Adams &
Cummins, 2012, p. 4), atendendo a que os alunos universitários esperam ser capazes
de trabalhar, aprender e estudar quando e onde quiserem.
São cada vez mais as Instituições de Ensino Superior (IES) que procuram dotarse de infraestruturas tecnológicas que permitam que alunos e professores interajam e
estejam constantemente atualizados, apostando no uso de tecnologias de suporte às
dinâmicas institucionais e académicas (e.g., versões móveis dos websites e aplicações
móveis (apps) institucionais) (Chen & Denoyelles, 2013; Goundar, 2011; VázquezCano, 2014). O esforço é no sentido de promover e potenciar o acesso a informação e
soluções que facilitem as dinâmicas académicas (Bowen & Pistilli, 2012; Dahlstrom et
al., 2013).
Pelo exposto, as tecnologias móveis começam a assumir um importante papel na
vida académica, facilitando a comunicação, interação, acesso a informação
institucional e curricular e o próprio processo de ensino e aprendizagem (E-A), dentro
e fora do campus universitário, motivando um maior envolvimento da comunidade
académica nas dinâmicas institucionais e curriculares, e diminuindo constrangimentos
espácio-temporais no acesso à informação (Chen & Denoyelles, 2013; Gikas & Grant,
2013; Liu, Li, & Carlsson, 2010).
2. AS APPS E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
No contexto do Ensino Superior, as apps são usadas segundo três abordagens: 1)
melhorar ou complementar aulas (e.g., num trabalho de campo usar o telemóvel para
fotografar e partilhar online); 2) acesso a informação e serviços (e.g., conteúdos
curriculares, biblioteca); e 3) promoção da interação, comunicação e acesso a cursos
e trabalhos (Alden, 2013). O presente estudo foca-se, essencialmente, na tipologia
relacionada com o acesso a informação e serviços, apps que disponibilizam
funcionalidades como notícias, mapas, contactos, conteúdos multimédia, cursos,
disciplinas, eventos, calendário académico, secretaria virtual, diretório de pessoal e
biblioteca (Vicente, 2013).
Num estudo da National Defense University concluiu-se que as funcionalidades
privilegiadas por alunos são alertas (82,6%); comunicação por e-mail, voz ou Instant
Messaging (81,2%); grupos de discussão (77,9%); pesquisas na Web (75,9%);
downloads (75,7%); e informação administrativa (67,0%) (Alden, 2013). Num outro
estudo, envolvendo 419 alunos universitários, Sevillano-García e Vázquez-Cano
(2015) concluíram que os alunos percecionam os dispositivos móveis e as apps como
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úteis

na

aquisição

de

competências

e

desenvolvimento

de

atividades

de

aprendizagem.
No que toca às IES, num estudo internacional envolvendo 209 universidades,
concluiu-se que estas privilegiam as funcionalidades serviços e e-Learning (25%), e
consideram que o foco das apps deve ser a comunicação (35%) e instrução (20%)
(Dobbin, Dahlstrom, Arroway, & Sheehan, 2011). Complementarmente, outro estudo
permitiu verificar que os principais objetivos das apps institucionais são comunicação
(50%), marketing institucional (34%) e m-Learning (34%), e as funcionalidades mais
frequentes são notícias (46%) e informação institucional (40%) (Alonso, Guzman, &
Amescua, 2011). Os autores deste estudo alertam, ainda, que funcionalidades como
notícias, mapa e informações podem ser usadas para promover abordagens
pedagógicas e dinâmicas da vida académica (e.g., disponibilidade de salas e livros da
biblioteca) (Ibidem).
No contexto português, importa, assim, analisar as apps disponibilizadas pelas
IES, verificando a sua prevalência, funcionalidades mais frequentes e qual a perceção
dos utilizadores acerca das mesmas.
3. PROBLEMA E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO
O presente trabalho procura compreender de que forma as IES estão a dar
resposta à necessidade de alunos e professores acederem a dinâmicas institucionais
e académicas através de dispositivos móveis. Pelo exposto, definiram-se como
principais objetivos verificar a(s):


distribuição de apps por tipologia de instituição e regiões do país;



funcionalidades comuns e privilegiadas pelas universidades públicas e
privadas;



importância das apps e funcionalidades privilegiadas pelos utilizadores.

4. METODOLOGIA
De carácter fundamentalmente exploratório e de diagnóstico, o estudo seguiu uma
metodologia qualitativa composta por três fases, que passamos a apresentar.

4.1

Fase I
Definição de critérios de pesquisa de apps, sendo consideradas apps de

universidades portuguesas públicas e privadas (excluíram-se Institutos Politécnicos
uma vez que, no período de recolha de dados (23-03-2015 a 29-05-2015), apenas o
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Instituto Politécnico de Setúbal possuía app). Para a seleção das apps, apenas foram
consideradas as que possuíam as seguintes fontes de informação: (i) descrições e
imagens em lojas online; (ii) vídeos de apresentação/testemunho nos canais Youtube®
e Vimeo®; (iii) reviews/notícias online; e (iv) comentários e classificações de
utilizadores em lojas online – as que apresentavam somente comentários irrelevantes
(e.g., “FIXE!”) foram excluídas. As apps que não apresentavam comentários mas
tinham reviews/notícias online foram consideradas.

4.2

Fase II
Definição de um Modelo de Análise Qualitativa, prevendo três Categorias e

respetivas Subcategorias:


Categoria Importância das apps – Subcategorias Acesso a informação
académica, Comunicação,

Acesso

a

serviços,

Mobilidade,

Informação

institucional, e Acesso a plataformas institucionais;


Categoria Importância da User Interface e User Experience (UI-UX) –
Subcategorias Interface, Usabilidade, Funcionalidades, Organização, Utilidade,
Estabilidade/Eficiência, e Desempenho/Rapidez;



Categoria

Funcionalidades

–

Subcategorias

Perfil,

Notícias,

Eventos,

Notificações, Calendário, Cursos e Unidades Curriculares, Horário, Histórico de
notas, Pautas, Inscrições, Propinas, Secretaria virtual, Serviço de Ação Social,
e-Learning, Biblioteca digital, Ementas, Senhas académicas, Salas, Mapa,
Visita virtual, Parques de estacionamento, Transportes públicos, Contactos, Email, Conversações, Fóruns, Redes sociais, Pesquisa, e Gestão de acesso.

4.3

Fase III
Tratamento de dados e análise de conteúdo qualitativa, com recurso ao software

WebQDA®, sendo geradas Categorias, Subcategorias, Classificações (Universidades;
Tipologia de Instituição; e Região da Instituição) e Descritores (Análise SWOT –
Strengths/Aspetos

positivos

das

apps,

Weaknesses/Aspetos

negativos,

Opportunities/Oportunidades de melhoria das apps, e Threats/Constrangimentos
externos à utilização das apps; e Classificações em estrelas).
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Relativamente às IES, das 10 universidades selecionadas, sete são públicas e
três são privadas. Duas são da região Norte, duas do Centro, quatro de Lisboa e Vale
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do Tejo, uma do Alentejo e uma do Algarve. Duas têm até 5.000 alunos inscritos, três
têm entre 5.001 e 10.000, quatro têm entre 10.001 e 15.000 e uma tem mais de
15.001 alunos (Quadro 1).
Todas as apps são gratuitas e estão disponíveis para sistema operativo Android,
estando sete igualmente disponíveis para sistema operativo iOS. Três foram
desenvolvidas pelas universidades e as restantes por entidades externas. Duas das
apps registavam um número de downloads no intervalo de 500 a 1.000, sete no
intervalo de 1.000 a 5.000 e uma no intervalo de 5.000 a 10.000.
Quadro 1 - Características das IES e indicação das apps

* De acordo com dados recolhidos no website da DGEEC-MEC e websites e páginas oficiais do Facebook® das IES.

Relativamente à distribuição de apps por tipologia de instituição, verificou-se a
prevalência de apps de universidades públicas, sendo apenas três de universidades
privadas. Quanto às regiões do país, verificou-se a prevalência de apps na região de
Lisboa e Vale do Tejo (quatro apps), seguida pelas regiões do Norte e Centro (ambas
com duas apps). Na região do Alentejo apenas uma universidade disponibiliza app,
verificando-se o mesmo na região do Algarve. Note-se, no entanto, que estas são as
regiões onde se encontra uma menor concentração de universidades.
Quanto à importância atribuída às apps pelos alunos de diferentes regiões do
país, verificou-se que o acesso à informação académica é o parâmetro mais
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valorizado e comentado, seguido pelo acesso a informação institucional e
potencialidades de comunicação. Os menos referidos são o acesso a serviços,
plataformas institucionais e a mobilidade.
Relativamente ao acesso às plataformas institucionais, este teve pouca
representatividade nas diferentes regiões, sendo mencionado apenas pelos alunos
das regiões Norte (três referências) e Centro (duas referências). De referir, ainda, que
a região Norte tem um maior número de considerações dos utilizadores relativamente
à importância das apps em todos os parâmetros (29 referências), seguida pela região
Centro (20 referências) (Figura 1).

Figura 1 - Importância das apps por região

Estabelecendo uma relação direta entre o número de downloads e o número de
alunos por instituição, verificou-se que as universidades com menor número de alunos
(UCP-P com 4.000 alunos e SBE com 1.939 alunos) apresentam maior número de
downloads (1.000 downloads da app em ambas). Por outro lado, as universidades com
maior número de alunos (UC, ULu, UCP e IST) apresentam maior diferença entre o
número de alunos e o número de downloads, destacando-se a UC com 24.087 alunos
e apenas 1.000 downloads. Destaca-se a UA, pela situação inversa, i.e., apesar de
acolher 13.939 alunos detém a app com maior número de downloads a nível nacional
(Figura 2). Apesar de não haver dados que corroborem, estamos em crer que este
desfasamento se poderá dever ao facto de que quanto maior o número de alunos,
mais difícil se torna o processo de comunicação e de proximidade com todos os
atores. De referir, ainda, que relativamente à SBE, o elevado número de downloads da
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app se poderá dever ao facto de a universidade registar um elevado número de alunos
internacionais e a app facilitar o acesso à informação e serviços institucionais.

Figura 2 - Variação do número de downloads das apps

Relativamente às funcionalidades disponibilizadas pelas diferentes IES, verificouse que a UA é a instituição que oferece a app mais completa (17 funcionalidades),
seguida pela UCP (16 funcionalidades) e a UCP-P e UTAD (14 funcionalidades). As
apps que oferecem menos funcionalidades são as da ULu e da UAlg (Figura 3).

Figura 3 - Funcionalidades disponibilizadas pelas IES
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Quanto às funcionalidades comuns às apps das IES, verificou-se que todas
disponibilizam notícias; secretaria virtual, cursos e unidades curriculares (oito apps);
eventos (sete apps); e e-mail, notificações, horários, histórico de notas e ligação a
redes sociais (seis apps). As funcionalidades menos frequentes são gestão de
acessos e pesquisa (uma app); e conversações, senhas académicas, propinas,
serviços de ação social, biblioteca digital, visita virtual, informação sobre transportes
públicos e parques de estacionamento (duas apps). A funcionalidade fórum de
discussão não foi encontrada em nenhuma app (Figura 4).

Figura 4 - Funcionalidades comuns às apps

Quanto às diferenças das apps das universidades públicas e privadas, verificou-se
que as funcionalidades conversações, senhas académicas, calendário, propinas,
serviços de ação social e gestão de acesso só estão disponíveis em apps de
universidades públicas, enquanto as funcionalidades pesquisa e biblioteca digital só
estão disponíveis em apps das privadas (Figura 5). Verificou-se, ainda, que as
universidades públicas valorizam mais as funcionalidades cursos e unidades
curriculares (86%); notificações (71%); e mapa, horário, notas e ementas (57%) do
que as privadas. Por outro lado, estas valorizam mais as funcionalidades inscrições e
perfil (67%); e visita virtual, parques de estacionamento e transportes públicos (33%)
do que as universidades públicas. As restantes funcionalidades são disponibilizadas
pelas universidades públicas e privadas com uma diferença de valorização abaixo dos
10%. Conclui-se, assim, que as IES portuguesas privilegiam a informação institucional
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(notícias,

eventos,

cursos,

unidades

curriculares),

a

comunicação

(e-mail,

notificações), e os serviços (secretaria virtual), assemelhando-se a apps de outras
universidades europeias (Alonso et al., 2011). Não obstante, a nível internacional as
IES consideram muito importante disponibilizar acesso ao e-Learning (Dobbin et al.,
2011).

Figura 5 - Funcionalidades privilegiadas pelas universidades públicas e privadas

Quanto à forma como as apps são classificadas pelos utilizadores nas lojas
online, verificou-se uma maior percentagem de classificações com cinco estrelas, à
exceção das apps UCP Porto e alunosUTAD que não têm classificações, e da Ualg
mobile que tem maior percentagem com uma estrela. De realçar as apps UAMobile,
UCP Porto, Inforestudante Mobile e Técnico Mobile com mais de 60% de
classificações com cinco estrelas (Figura 6).
Relativamente à importância das apps para os utilizadores, verificou-se que as
categorias mais relevantes são o acesso à informação académica (19 referências) e
institucional (15 referências), resultados que corroboram com Sevillano-García e
Vázquez-Cano (2015) quando referem que os alunos percecionam as apps como úteis
para o processo de E-A.
Quanto à importância da UI-UX para os utilizadores, a categoria com mais
comentários positivos é a utilidade (14 referências). Destacam-se, ainda, comentários
que sugerem melhorias às apps ao nível das funcionalidades (e.g., “só faltava o
acesso ao mail da ua”) e interface (e.g., “refinar um pouco a estética minimalista”).
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As

categorias

que

apresentam

mais

comentários

negativos

são

o

desempenho/rapidez (e.g., “desempenho da aplicação cada vez está pior”);
estabilidade/eficiência (e.g., “Cheio de Bugs”); organização (e.g., “deve ser melhorado
a apresentação de notas”); funcionalidades (e.g., “pena nao haver forma de fazer
logout”); usabilidade (e.g., “Eu só não gosto de ter o chat activado a toda a hora”); e
interface (e.g., “Nem usa o design “Holo” nem “Material Design”).

Figura 6 - Classificação das apps pelos utilizadores

Relativamente às funcionalidades privilegiadas pelos utilizadores, verificou-se que
os cursos e unidades curriculares (oito referências) e as pautas (seis referências) são
as mais valorizadas. A maioria das funcionalidades (16 das 29) são consideradas
importantes, com exceção das conversações, senhas académicas, secretaria virtual,
histórico de notas, serviços de ação social, biblioteca digital, parques de
estacionamento, fóruns, gestão de acesso e pesquisa. Destacam-se, ainda, alguns
comentários negativos nas funcionalidades notificações, horário e ementas (e.g., “falta
a informação da comida do social funcionar”), sendo apontadas possíveis melhorias
em funcionalidades como salas (e.g., “Falta só acrescentar a localização das salas”).
Quanto às apps com maior impacto positivo para os utilizadores, destacam-se a
UCP Porto (28 referências), a alunosUTAD (23 referências), a Inforestudante Mobile
(18 referências), a Lusófona Mobile (14 referências) e a UAMobile (13 referências),
sendo estes valores relativamente altos (96 referências) quando comparados com os
comentários negativos (13 referências). As apps onde foram identificados mais
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aspetos negativos foram a Lusófona Mobile e a Técnico Mobile (oito referências em
cada). De notar que, nas apps alunosUTAD, My.UE e MYCATÓLICA não foram
identificados aspetos negativos pelos utilizadores.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que apesar do bom caminho na disponibilização de informação
institucional e de ferramentas de comunicação, as apps das IES poderiam apostar
mais no m-Learning (e.g., disponibilização de material de apoio ao E-A em plataforma
online; acesso a biblioteca digital para consulta de livros, relatórios e artigos científicos
digitais) e em serviços que promovam as dinâmicas da vida académica (e.g.,
requisição de livros, salas e computadores; e tempo de espera nos serviços).
Nesta lógica, estudos como o realizado representam uma mais-valia, quer no
melhoramento das práticas levadas a cabo na definição/desenvolvimento de apps de
IES, quer na análise cuidada e reflexiva do alcance das apps, disponibilizadas à
comunidade académica pelos responsáveis das universidades, pelo que se salienta a
importância da sua realização com alguma frequência e por incentivo das próprias
IES.
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Resumo:

A experiência pedagógica em curso, que se relata,
demonstra a apropriação dos conceitos de comunidades
virtuais de aprendizagem, plataformas educativas e
aprendizagem através de dispositivos móveis no ensino e na
aprendizagem do Inglês, como língua estrangeira. Foi
aplicada nesta disciplina, a uma turma do 10º ano do ensino
profissional, que inclui duas alunas com problemas de
assiduidade por motivo de doença. À professora de Inglês
cabe o papel de investigadora.
Para dar resposta às necessidades de fomentar o gosto pela
aprendizagem do Inglês, desenvolver as competências
básicas da disciplina, promover a autonomia e fomentar a
aprendizagem online nas alunas foi criada e dinamizada uma
comunidade virtual de aprendizagem, suportada pela
plataforma educativa Edmodo, utilizada através de uma
aplicação para dispositivos móveis.
Como pressupostos teóricos apresentamos o modelo
Ambientes de Aprendizagem Construtivistas de Jonassen, e
a teoria do Conetivismo de Siemens que se ligam ao conceito
de comunidades virtuais de aprendizagem e às abordagens
de Taylor e Traxler sobre aprendizagem através de
dispositivos móveis.
Os resultados preliminares que apresentamos dão conta da
melhoria do sucesso na disciplina e da apropriação
progressiva de estratégias de aprendizagem, por parte das
alunas da turma, com a utilização da potencial comunidade
virtual de aprendizagem e da pedagogia móvel.

Palavras-chave:

Aprendizagem através de dispositivos móveis, comunidades
virtuais de aprendizagem, Edmodo, Inglês como língua
estrangeira.

Abstract:

This article reports a pedagogical experience, still in process,
designed with the use of online learning communities, online
learning platforms and mobile learning in the teaching and
learning process of English as a foreign language. It is
applied to a 10 t h -grade-class of Portuguese students, in
which two of them miss classes quite often due to serious
health problems. The English teacher plays the role of
researcher.
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To face these students’ needs as far as learning English with
pleasure, improving English basic skills, promoting autonomy
and online learning are concerned, an online learning
community was created and developed on the learning
platform Edmodo, used through an app for mobile devices.
The
criteria
of
the
model
Constructivist
Learning
Environments (Jonassen) and Connectivism (Siemens) are
here connected to the concept of online learning communities
and to Taylor and Traxler’s approaches to mobile learning.
The preliminary results show students’ improvement in
English and their progressive appropriation of learning
strategies such as the use of a potential online learning
community and mobile learning.
Keywords:

Online learning community, Edmodo, mobile learning, English
as a foreign language.

1. INTRODUÇÃO
A sociedade atual como aldeia global e conectada implica a adoção de práticas de
aprendizagem em rede que o sistema educativo vai apropriando. Por sua vez, os
nativos digitais (Prensky, 2001) do século XXI procuram na aprendizagem uma
extensão das suas vivências informais e do consumo rápido de informação.
Na experiência pedagógica descrita, para aperfeiçoamento e desenvolvimento das
capacidades básicas do Inglês (ouvir, falar, ler, escrever), como língua estrangeira
(LE), de uma turma do 10.º ano do ensino profissional, entrecruzam-se o modelo
Ambientes de Aprendizagem Construtivistas (AAC) de Jonassen (1999) e o
Conetivismo de Siemens (2005).
Segue-se a referência às comunidades virtuais de aprendizagem, no caso
suportadas

pela

plataforma

educativa

Edmodo,

escolhida

devido

às

suas

características e funcionalidades.
Nesta prática surge, ainda, o conceito de aprendizagem através de dispositivos
móveis (m-learning) que alterou as relações entre a informação, o espaço e o tempo.
Seguem-se a descrição da metodologia aplicada, a apresentação dos problemas, os
objetivos subjacentes, a caracterização do público-alvo e a descrição da prática. São
depois apresentados os instrumentos de recolha de dados, os dados recolhidos e
analisados e a discussão dos resultados, seguindo-se as conclusões possíveis.
2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
O enquadramento teórico da experiência pedagógica em curso assenta nos
seguintes pressupostos: AAC e Conetivismo.
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Para contextualizar a prática serão, ainda, sucintamente abordados neste capítulo
o conceito de comunidades virtuais de aprendizagem (CVA), descrita a plataforma
educativa Edmodo e enquadrada a aprendizagem através de dispositivos móveis.

2.1

Pressupostos teóricos: AAC e Conetivismo
Como pressupostos desta experiência pedagógica fomos buscar ao modelo AAC

de Jonassen, (1999), a necessidade de encorajar os alunos envolvidos a fazer parte
do seu processo de aprendizagem através de mecanismos de exploração, articulação
e reflexão do conhecimento; o professor assume-se como tutor do processo.
No caso do Conetivismo centra-se a questão no expandir das tecnologias, da
experiência desenvolvida num ambiente digital e o repensar das teorias de
aprendizagem existentes. Assim, são valorizados os modelos formais e informais da
aprendizagem que levam à construção do conhecimento.
Segundo o autor, a aprendizagem deixa de estar relacionada com conteúdos
estáticos para ocorrer das mais variadas formas, nomeadamente suportada por
comunidades de aprendizagem que, pelas suas características, constroem redes
facilitadoras do desenvolvimento de aprendizagens consistentes.

2.2

Comunidades Virtuais de Aprendizagem
As comunidades de aprendizagem, que pelo advento da utilização das TIC

resultam em CVA, representam grupos de pessoas que interagem entre si,
aprendendo com o trabalho das outras e proporcionando conhecimento e informação
ao grupo relativamente a temas/assuntos de interesse comum (Hunter, 2002).
Aplicado ao contexto educativo, o termo encerra em si um novo paradigma de
ensino e aprendizagem, nomeadamente a aprendizagem colaborativa (Illera, 2007).
Uma CVA pressupõe a facilitação e sustentação na transferência do conhecimento,
promove a interação, colaboração e partilha entre pares, cria sentido de pertença e
constrói conhecimento.
Nestas práticas pedagógicas, com o suporte das plataformas educativas, temos a
possibilidade de integrar ferramentas interativas e comunicativas, o acesso
síncrono/assíncrono e o envolvimento dos seus membros: professores/tutores e
alunos.
2.2.1 A plataforma educativa Edmodo
A escolha da plataforma educativa, como suporte de uma CVA, elemento central
da aprendizagem colaborativa, depende de múltiplos fatores: funcionalidades,
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características, adequação à experiência pedagógica e público a que se destina, entre
outros.
No caso em apreço, após investigação sobre plataformas educativas disponíveis e
gratuitas, optou-se pela Edmodo (https://www.edmodo.com/) atendendo à sua
segurança, fácil utilização e agradar aos alunos por se assemelhar à rede social
Facebook (cf. Figura 1).

Figura 1 – A plataforma educativa Edmodo

Edmodo surgiu na Califórnia, em 2008, e rapidamente atingiu um elevado número
de utilizadores em todo o mundo. Permite partilhar experiências pedagógicas com
professores de qualquer nacionalidade, criar e/ou pertencer a grupos de discussão,
criar grupos/subgrupos fechados de alunos, fornecer informações aos pais dos alunos,
partilhar ligações, solicitar/agendar tarefas, dar feedback dos trabalhos aos discentes,
avaliar/classificar, aprender de forma síncrona/assíncrona.
O professor/administrador/criador do grupo fornece o código de grupo aos
membros aderentes e detém controlo sobre tudo o que lá é colocado.
A utilização desta plataforma permite respeitar o ritmo de aprendizagem e as
necessidades específicas de cada aluno. A acessibilidade pode também ser feita
através de dispositivos móveis com uma aplicação (app) gratuita para Android, IOS e
Windows.

2.3

Aprendizagem através de dispositivos móveis
Entende-se por aprendizagem através de dispositivos móveis (m-learning) a

utilização desses dispositivos no processo de ensino e aprendizagem sendo que
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representam mais do que simples meios de troca de informação. Esta tornou-se
portátil, pessoal e participativa (Purcell, 2012).
A pedagogia adjacente pretende tirar partido das competências digitais dos
alunos,

incorporar

aprendizagens

informais

no

contexto

educativo,

construir

conhecimento e dotar o ensino com características especiais, sem hora nem lugar.
Com esta prática, reconhece-se uma convergência tendencial para a formação de
comunidades de aprendizagem, com múltiplos efeitos nos processos sociais e
cognitivos e possibilita-se a mobilidade: do aparelho, do indivíduo e do processo de
aprendizagem (Hamm, Drysdale & Moore, 2014).
De Taylor (2004) a Traxler (2009), que advogam abordagens abrangentes para
descrever o m-learning, a tónica é sempre colocada na mobilidade dos aprendentes
e/ou na mobilidade ou acessibilidade dos conteúdos. Outros modelos sugerem a
integração efetiva do m-learning na pedagogia existente devido a três fatores:
interação do dispositivo, o aprendente e os sistemas sociais (Koole, 2009).
3. METODOLOGIA
A experiência pedagógica em curso representa um estudo de caso assente numa
metodologia de investigação-ação pelo facto de ser essencialmente prática e reger-se
pelo princípio da resolução de problemas reais. A necessidade de melhorar a prática
letiva, a compreensão dessa prática e a melhoria da situação na qual esta ocorre,
assim como o fazer dos educadores protagonistas da ação (Latorre, 2003), sustentam
esta opção metodológica.
Ao público-alvo serão aplicados três questionários, correspondendo às três fases
da experiência, para aferir o sucesso da mesma. O primeiro questionário, aplicado em
fevereiro/2016, divide-se em duas partes; na primeira, pretendemos recolher
informações sobre as experiências anteriores das alunas relativamente à utilização de
CVA/plataformas educativas e de m-learning na aprendizagem de conteúdos de
Inglês; na segunda parte, recolhemos informações sobre a curta experiência com
Edmodo e m-learning (outubro/2015 a fevereiro/2016), vantagens e desvantagens no
processo individual de aprendizagem.
O segundo questionário, respondido em abril/2016, tem como objetivo aferir a
melhoria das alunas nas competências básicas da LE e grau de satisfação com a
utilização da plataforma e da app Edmodo.
O terceiro questionário, para obtenção de dados com referência aos objetivos
traçados, será aplicado no final do ano letivo.
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3.1

Problemas diagnosticados
Realizada a avaliação diagnóstica, no início do ano letivo 2015/2016, verificou-se

que a grande maioria das discentes apresentavam:
- Dificuldades ao nível das competências básicas do inglês (ouvir, falar, ler,
escrever);
- Desmotivação, quase generalizada, pela disciplina que consideravam difícil e
há muito deixada para trás;
- Problemas de assiduidade, devido a doença, de duas alunas da turma.

3.2

Objetivos
Com base nos problemas identificados estabeleceram-se os seguintes objetivos:
- Fomentar o gosto pela aprendizagem do Inglês, como LE;
- Desenvolver as quatro competências básicas da LE;
- Promover a autonomia através da aprendizagem online;
- Utilizar m-learning como estratégia pedagógica para criação de aprendizagem
sempre acessível, portátil e centrada no aluno.

3.3

Público-alvo
Participam na experiência pedagógica em curso 15 alunas de uma turma do 10.º

ano do curso profissional de técnico de apoio à infância que frequentam a disciplina de
Inglês e a professora que a leciona. Duas das alunas apresentam falta de assiduidade
por motivos de doença.

3.4

Descrição da experiência pedagógica
Iniciada em outubro/2015, em aulas quinzenais de 50 minutos, que depois se

estenderam pela utilização síncrona/assíncrona da CVA, através da estratégia de mlearning, a experiência pedagógica em curso compreende as seguintes fases:
Fase I - Diagnóstico de situação e estabelecimento de objetivos; proposta da
docente para a utilização de uma CVA através da plataforma educativa Edmodo;
criação do grupo fechado de trabalho English_10th_4 (cf. Figura 2).

Figura 2 – O grupo fechado
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Papel ativo da professora na dinamização da CVA/grupo através de tarefas com
podcasts curtos, de tipo expositivo/informativo (Carvalho & Aguiar, 2010), postagem de
links, exercícios de várias tipologias com autocorreção e jogos educativos, de acordo
com os temas/subtemas dos módulos temáticos.
Fase II – Download da app gratuita da Edmodo (12 das 15 alunas da turma 80% do total - possuem um smartphone com acesso regular à Internet);
continuação da dinamização da CVA/grupo constituído na plataforma; solicitação
ao envolvimento das alunas na dinamização da mesma.
Fase III – Maior envolvimento das alunas na dinamização e consolidação da
CVA/grupo e consequente afastamento da professora dessa tarefa, assumindo o
papel de supervisora.
Todas as tarefas realizadas bem como os instrumentos de recolha de dados
encontram-se alojados na CVA/grupo.

3.5

Instrumentos de recolha de dados
Como instrumentos de recolha de dados foram utilizados os registos de avaliação

da professora e pautas de classificação modular, para aferir as melhorias das alunas
no processo de aprendizagem; presenças das alunas na CVA/grupo, de modo a
quantificar o grau de participação, o envolvimento e a autonomia na utilização de mlearning; três questionários (escala de Likert) para aferir o sucesso da experiência.
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
Na fase da experiência pedagógica em que nos encontramos (Fase II) é possível
apresentar e analisar os seguintes dados:
(i) os registos e pautas de avaliação dos módulos 1 e 2, já lecionados,
demonstram uma ligeira melhoria na qualidade do sucesso das alunas ao nível
das competências de ouvir e escrever apesar das médias globais dos módulos
mencionados situarem-se nos 14 e 13,53 valores, respetivamente. O ligeiro
decréscimo no sucesso poderá estar ligado a uma alteração na constituição da
turma (uma aluna transferida para outra escola; uma nova aluna na turma
desde janeiro/2016).
(ii) o número de presenças assíncronas das alunas no CVA/grupo regista uma
tendência crescente de um determinado número de alunas (20% do total);
(iii) os dois questionários aplicados dão-nos conta do seguinte:

1791

- Primeiro questionário - 13% das alunas utilizaram frequentemente as
plataformas educativas para a aprendizagem do Inglês e 80% das mesmas
raramente o fizeram através de dispositivos móveis. Com a experiência
pedagógica em curso, 73% das alunas consideraram que frequentemente
aprendem melhor inglês com plataformas educativas. Nas afirmações “Gosto
de utilizar a Edmodo” e “Gosto de utilizar a Edmodo através da app”, os valores
mais elevados recaem na escolha de “sempre” e situam-se nos 80% e 40%,
respetivamente.
As três vantagens mais referidas na utilização da Edmodo para a aprendizagem
do Inglês são: utilizar facilmente a plataforma (80%), melhorar o “nosso Inglês”, com
incidência na aprendizagem de vocabulário (67%) e ajuda da professora nos “nossos
erros” (40%). Duas alunas referem poder acompanhar os conteúdos das aulas,
mesmo que estejam ausentes. Quanto a desvantagens apenas são indicadas a
impossibilidade de utilização da plataforma quando não há acesso à Internet e/ou o
facto da ligação wireless na escola ser muito lenta (60% das alunas).
Relativamente à utilização da app Edmodo, 60% das discentes referem a forma
dinâmica e apelativa da app, o interesse que esta estratégia desperta na
aprendizagem, a forma lúdica de aprender virtualmente, “como nós gostamos”, e a
possibilidade de rápido contacto com a professora.
- Segundo questionário - 93% das alunas utilizam frequentemente a Edmodo
para aprender Inglês, mas apenas 60% o fazem através de m-learning.
Referem que as competências básicas que mais melhoraram com esta
estratégia foram ouvir (60%) e escrever (87%). 80% das alunas afirma que
sempre aprende melhor Inglês através da plataforma e que gosta de o fazer.
Sentem que a aprendizagem através da app está sempre acessível o que
permite aprender/rever conteúdos mesmo quando faltam às aulas.
5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Se compararmos os resultados obtidos nas Fases I e II da experiência em curso,
verificamos um aumento considerável na satisfação da utilização da Edmodo para fins
de aprendizagem do Inglês (de 73% das alunas, que frequentemente o consideravam,
para 80%, que sempre o consideram).
A questão da utilização da Edmodo através de m-learning vê a sua preferência
aumentar de 40% para 60%. Verifica-se, ainda, que as alunas sentem-se cativadas
para a disciplina.
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As capacidades básicas que as alunas mais dizem ter visto melhoradas são
aquelas que a professora/investigadora também aponta. As estratégias de utilização
de podcasts e realização de exercícios de escrita terão sido determinantes para este
facto.
Os pressupostos teóricos que sustentam esta prática comprovam-se através do
encorajamento ao envolvimento das discentes no processo de aprendizagem e na
utilização de diversas formas digitais, sobretudo através de comunidades de
aprendizagem, para construir conhecimento de forma ativa (modelos AAC e
Conetivismo).
6. CONCLUSÃO
Com base no anteriormente exposto e tendo como referência os objetivos desta
experiência pedagógica, pode concluir-se que:
- O gosto pela aprendizagem da LE desenvolveu-se através da utilização da
CVA/grupo criado na Edmodo, facto comprovado pelo grau de satisfação
demonstrado pelas alunas nas respostas aos questionários e à melhoria da
qualidade do sucesso nas competências básicas, especialmente, de ouvir e
escrever;
- Com a utilização da CVA/grupo 10th_4_English na Edmodo as alunas
progressivamente adquiriram autonomia e assumiram um papel ativo na
construção do conhecimento;
- A utilização de m-learning está a ganhar terreno como estratégia de
aprendizagem pois, no início desta prática, 80% das discentes referiam não
utilizar m-learning para a aprendizagem dos conteúdos do Inglês. Neste
sentido, a apropriação progressiva desta estratégia representa um êxito. Por
outro lado, a possibilidade de autocorreção de exercícios e de solicitar ajuda
para correção dos erros demonstram a verdadeira potencialidade da
aprendizagem permanentemente disponível, especialmente importante para
as alunas ausentes da sala de aula.
Conclui-se que a aprendizagem assíncrona, acessível e portátil, centrada no aluno
facilita a melhoria da qualidade do sucesso na disciplina de Inglês e encoraja as
alunas a utilizar as CVA e m-learning como estratégias emergentes de aprendizagem.
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238 - UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS EM CONTEXTO EDUCATIVO:
UM EXEMPLO PRÁTICO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Marco Bento
Resumo:

Investigações demonstram que a maioria dos alunos utiliza
dispositivos móveis para aceder à Internet. De nada valem os
normativos que insistem em proibir nas salas de aula estes
recursos tecnológicos. O caminho é, com certeza, a sua
integração
nos
trabalhos
e
pedagogias
escolares,
aproveitando todas as suas potencialidades. Assim, os
professores são chamados a mudar as suas práticas, mas só
o poderão fazer se tiverem as competências necessárias
para tal. Tornar os professores utilizadores proficientes
destes meios, é o primeiro passo para que a integração dos
dispositivos móveis em contexto educativo para que se
explorem de uma forma proficiente as competências dos
alunos.
Neste artigo apresentamos alguns dos resultados de uma
formação realizada junto de 22 professores do Ensino Básico
e Secundário do CFAE MaiaTrofa. A formação sobre a
utilização de dispositivos móveis em contexto educativo
realizou-se num total de 35 horas, assumindo uma forte
componente prática.

Palavras-chave:

Mobile Learning; Formação de Formadores.

1. INTRODUÇÃO
Hoje, o momento de aceder à informação acontece a qualquer hora e em qualquer
lugar. Os dispositivos móveis são cada vez mais populares entre os alunos e a
primeira escolha para aceder à Internet. Sabemos que os alunos possuem estes
dispositivos, pelo que pode ser dada uma utilização em contexto educativo (formal,
informal e não formal) e tirar partido do seu potencial para a aquisição de
competências.
Também sabemos que os alunos dominam do ponto de vista tecnológico os seus
equipamentos, que utilizam-nos nas mais diversas atividades, facilitando a tarefa do
professor em explorá-la do ponto de vista pedagógico.
Os alunos não têm qualquer dificuldade em encontrar e pesquisar a informação,
mas têm enormes dificuldades em selecionar a informação correta e analisá-la
devidamente, surgindo o professor com um novo papel, de regulador e monitor em
todo este novo processo.
Se por um lado, deparamos com um novo tipo de aluno, devido a uma utilização
de um novo tipo de tecnologia (móvel), por outro encontramos um tipo de professor
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com dificuldades de adaptação a esta nova realidade, por não saber como potenciá-la
para uma utilização pedagógica. A formação de professores é uma necessidade real
para adaptar o professor a este novo tipo de aluno, fornecendo competências
pedagógicas inovadoras.
Apresentamos uma pequena parte de um projeto de investigação sobre a
formação de professores na aplicação de novos modelos pedagógicos através do uso
de tecnologias móveis.
Assim, apresentamos o desenvolvimento de uma ação de formação com 22
professores do ensino Básico e Secundário dos concelhos da Maia e da Trofa.
2. MOBILE LEARNING
Uma das maiores contribuições dos dispositivos móveis é dar a oportunidade aos
alunos de se empenharem em adquirir conhecimentos de uma forma eficiente.
A introdução das potencialidades das aplicações multimédia, adaptadas e
adequadas aos contextos da aprendizagem, serve como instrumento importante na
dinâmica de sala de aula, promovendo nos alunos um estado de predisposição para a
aprendizagem.
Autores como Djajadiningrat, Frens, e Overbeeke (2004) ou Hornecker e Buur
(2006) defendem a mais-valia dos dispositivos móveis porque, enquanto sistemas
tangíveis, que colocam a ênfase na interação entre o utilizador e a tarefa, fazendo a
manipulação com conteúdo parecer muito mais natural, evitando lidar com a precisão
do uso de um rato de computador, evitando a carga cognitiva adicional, já existente na
interação com o conteúdo.
Hoje, os professores têm à sua disposição diversos dispositivos móveis e recursos
digitais que lhes permitem melhorar as suas competências pedagógicas. Estes
dispositivos móveis junto com processos de inovação pedagógica estão a revolucionar
o modo como se ensina e aprende, mas também estão a transformar as perceções do
que é realmente importante aprender na sociedade atual.
Quando usados de forma apropriada e consciente, os dispositivos móveis estão
intimamente relacionadas e interdependentes com o nosso quotidiano e fornecem aos
professores um novo conjunto de competências para enriquecerem a sua prática letiva
e o processo de ensino-aprendizagem (Carvalho, 2012; Kukulska-Hulme, 2012).
Constatamos que há uma grande familiaridade dos alunos com estes dispositivos
móveis, por serem uma tecnologia multimédia, do quotidiano, portátil e móvel (Pachler
et al. 2010), que permite e amplia o acesso à informação e a novas formas de
comunicação, pelos aspetos cognitivos por meio de recursos nos mais variados
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formatos (texto, imagem, som, vídeo), atributos que são cada vez mais referenciados
como potencializadores da sua utilização (Attewell et al, 2014; Carvalho, 2012;
Kukulska-Hulme, 2012).
Para Moraes e Torre (2004), as estratégias de ensino devem promover uma
aprendizagem que integre vários sentidos: imaginação, intuição, colaboração e
impactos emocionais. Os aspetos estéticos, como a imagem, o vídeo, a música
(multimédia) agregam uma sofisticação em relação ao processo educativo, uma vez
que proporcionam a vivência e a interatividade, ligando assim sentidos, sentimentos e
razão. Ao conseguirmos que neste processo os alunos se envolvam, tornando-se
parte ativa no processo de aprendizagem, sabemos que as probabilidades de sucesso
educativo também aumentam exponencialmente. Quanto maior for o envolvimento do
aluno na manipulação criativa, na pesquisa, na interação com o próprio conhecimento,
na descoberta de novas formas de expressão de saberes, maior será a eficácia
didática deste processo.
Deste modo, a transformação da escola passa pelo uso pedagógico dos
dispositivos móveis, (Attewell et al, 2014; Moura, 2012), pela mobilidade dos alunos,
dos contextos e dos conteúdos.
Este momento surge como uma oportunidade para os professores melhorarem e
transformarem as suas práticas educativas, pelo modo como nos conectamos e
interagimos com os nossos alunos.
3. METODOLOGIA
3.1.

Problema
A popularidade dos dispositivos móveis junto dos alunos e a falta de

competências dos professores em aproveitarem e integrarem estes dispositivos de
forma pedagógica surgem como dois problemas atuais no contexto educativo. Assim,
partimos deste contexto e desenhámos uma ação de formação, na modalidade de
Curso de Formação Contínua, com uma duração de 35 horas, para os professores do
Ensino Básico e Secundário dos Concelhos da Maia e da Trofa.

3.2.

Objetivos
Foram definidos para a ação de formação de professores os seguintes objetivos a

atingir:
(i)

Reconhecer a importância da educação para utilização racional das
novas tecnologias;

(ii)

Promover atitudes de eficiência no uso da tecnologia;

(iii)

Implementar estratégias no contexto educacional;
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(iv)

Compreender a diversidade de fatores envolvidos no planeamento de
recursos digitais;

(v)

Identificar e relacionar os componentes de um Tablet;

(vi)

Elaborar procedimentos de utilização do Tablet;

(vii)

Integrar

as

componentes

científicas, técnica

e

pedagógica

na

elaboração de planos de aula com recursos digitais;
(viii)

Fomentar o trabalho colaborativo através de utilização de dispositivos
móveis.

3.3.

Público-Alvo
O número máximo definido para este curso de formação foi de 22 formandos e as

vagas foram totalmente preenchidas e destes, todos terminaram a formação (n=22).
Dos 22 sujeitos, 8 eram do género masculino e 14 do género feminino, com idades
compreendidas entre os 35 e 55 anos de idade. Destes professores, 4 eram do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, 14 do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e 6 do Ensino
Secundário. Todos os sujeitos eram professores de diferentes Agrupamentos de
Escolas dos concelhos da Maia e Trofa.
O pré-requisito para frequentar o curso de formação era possuir um dispositivo
móvel para poder utilizar nas sessões de formação e todos trouxeram o seu próprio
equipamento.

3.4.

O Curso de Formação
O curso de formação está inscrito e avaliado pelo Conselho Cientifico-Pedagógico

da Formação Continua (CCPFC) com o nome e número de “Utilização de Tablets na
sala de aula” (CCPFC/ACC-81158/15). O curso teve como base uma forte
componente prática e centrada no desenvolvimento das competências dos formandos,
suportada por um modelo pedagógico de Flipped Learning como estratégia para a
abordagem temática e tendo como perspetiva a aprendizagem sob forma de resolução
de problemas (Problem Based Learning). Foi utilizada uma plataforma de trabalho
colaborativo que permitiu aos formandos e formadores interagir de forma síncrona e
assíncrona em todos os momentos do curso de formação.
O desenvolvimento do curso de formação decorreu no auditório do Agrupamento
de Escolas da Maia, na cidade da Maia, numa parceria entre a Universidade do Minho
e o Centros de Formação de Associação de Escolas MaiaTrofa (CFAE MT), que teve o
papel determinante de submeter a candidatura do curso de formação para a sua
certificação junto do CCPFC, mas também por ser a entidade com o papel de certificar
os formandos constituintes do curso.
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A formação contou com um formador/investigador para o desenvolvimento
pedagógico do curso e sua avaliação.
Os recursos utilizados neste curso foram disponibilizados pelo CFAE MT de forma
sempre célere e pronta de modo a obtermos o melhor do curso de formação, sendo
que contámos com a utilização de uma rede wireless disponibilizada em todo o
auditório e salas adjacentes. Além disso contámos com uma TV Smart Samsung, dois
projetores multimédia e um aparelho Chromecast, para que pudéssemos tirar partido
da mobilidade sem fios dos dispositivos. Os formandos utilizaram os seus dispositivos
móveis pessoais (BYOD), contabilizados em 4 dispositivos Apple, 20 dispositivos
Android e 2 dispositivos Windows Surface.
Foram planificadas 11 sessões distribuídas entre os meses de fevereiro e maio,
com a duração de 3 horas por sessão, à exceção da última sessão que teve a duração
de 5 horas.
A avaliação deste curso de formação dividiu-se em duas componentes, (i) a
participação nas sessões de trabalho (60%) e (ii) o relatório de reflexão crítica e
intervenção (40%).
Na participação nas sessões de trabalho definimos os seguintes critérios:
(i) Assiduidade e pontualidade (10% da avaliação);
(ii) Participação (20% da avaliação);
(iii)

Tarefas Realizadas (20 tarefas avaliadas numa escala de 0 a 20

que corresponderam a 30% da avaliação)
A segunda componente de avaliação teve um peso de 40% da avaliação final
onde analisamos os aspetos formais envolvidos na execução do relatório bem como a
análise dos planos de aula e respetivas intervenções em contexto prático.

3.4.1. Descrição do curso de formação
Durante o curso de formação tivemos sempre em atenção um modelo pedagógico
centrado no Flipped Learning. Este modelo foi trabalhado através da execução de
tarefas/reflexões atribuídas aos formandos, os quais eram levados a aprender
experimentando. Assim, era apresentada a tarefa/reflexão, após a execução da
mesma é que era explicado e debatido o conteúdo dessa resolução entre os vários
formandos. Este modelo implicava a interação e colaboração entre todos, aprendendo
fazendo. Os vários conteúdos do curso de formação estavam divididos em 11 blocos,
como os conceitos do trabalho colaborativo e modelo pedagógico; as plataformas
colaborativas; a contextualização sobre utilização de dispositivos móveis em contexto
educativo; apresentação e aprendizagem das aplicações Socrative, Kahoot, Classdojo,
GoConqr e Thinglink; a produção de conteúdos digitais; os princípios básicos da
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utilização dos dispositivos móveis; definições e aplicações do sistema operativo para a
aprendizagem; a abordagem construtivista; a estruturação de um Plano de aula
utilizando dispositivos móveis e a apresentação e reflexão da intervenção.
Definimos a realização de dois inquéritos por questionário que foram submetidos
no final do curso de formação aos formandos de forma a obtermos (i) a avaliação da
ação; (ii) a satisfação dos formandos quanto à utilização das aplicações (a) Socrative,
(b) Kahoot, (c) Classdojo, (d) GoConqr e (e) Thinglink.

3.4.2. Reflexões sobre o trabalho efetuado
O desenvolvimento do curso de formação decorreu de acordo com o planeado e
definido na proposta da ação de formação. A mais-valia do trabalho desenvolvido ao
longo das sessões foi o facto de ter uma vertente sempre prática, que teve como
consequência uma maior participação dos formandos. Constatamos que nem a
diferença entre formadores de diversas áreas disciplinares se tornou um obstáculo, por
estes estarem a trabalhar competências transversais, nem a diferença de diversos
dispositivos e sistemas operativos foi um entrave à concretização das tarefas
propostas. De realçar que, nas primeiras sessões o que parecia ser muito diferente por
existirem diversos sistemas operativos e dispositivos, com o decorrer das sessões foise diluindo esta diferença com adaptação de estratégias de inclusão de todos, em
todas as tarefas. Os formandos sentiram-se desta forma integrados, como prova deste
facto é a capacidade de interajuda na partilha, colaboração e esclarecimento de
dúvidas entre todos os participantes.
Tínhamos como uma das estratégias principais utilizar aplicações híbridas que
funcionassem em qualquer dispositivo e browser de Internet. Acima de tudo perceber
que mais que as aplicações utilizadas, a ênfase deve estar na pedagogia mais do que
na tecnologia.
Dentro das estratégias utilizadas propusemos sempre uma pedagogia que
pressupõe o formando executar, explorar, apropriar-se e só depois debater com o
formador sobre as dúvidas que teve no processo. Esta estratégia tinha como objetivo
que os formandos trabalhassem uma determinada componente/app do dispositivo
móvel de forma exploratória e colaborativa com os seus pares. O formador dava
pequenas dicas ou sugestões para a execução da tarefa, no final discutia-se o
processo de aprendizagem e só nesse momento era feita a abordagem pedagógica. A
maior vantagem desta estratégia foi a dos formandos terem de experimentar o seu
próprio dispositivo produzindo aprendizagens mais significativas (aprendem pela
necessidade de resolver um problema), mas também pelo facto de se aprender
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fazendo (pressuposto das aprendizagens práticas). Outra das vantagens era deixar os
formandos à vontade para irem construindo aprendizagens ao seu ritmo.
Os formandos ao longo da ação foram sempre interessados e participativos.
Foram construídas diversas plataformas de interação e participação como foram o
caso

de

uma

comunidade

prática

na

plataforma

da

Google+

[https://plus.google.com/u/0/communities/106084161561864727951]. De acordo com
as nossas expectativas iniciais, não pensávamos que os formandos executassem
tarefas com a qualidade e empenho como as que foram apresentadas. Os formandos
aplicaram os conteúdos aprendidos nas suas turmas e trouxeram dúvidas técnicas e
pedagógicas para debate na formação, tendo-se tornado este aspeto reflexivo e cíclico
na intervenção o mais importante na formação: planificar, intervir, avaliar e refletir para
voltar ao início do processo e voltar a intervir.
A única situação a destacar pela negativa, e reforçada pelos formandos nos
diversos relatórios críticos, foi a falta de capacidade de rede para descarregar as
diversas aplicações e executá-las na sua plenitude, tendo sido encontrada a estratégia
de fazer os downloads das diferentes APPs em casa e quando chegassem à formação
já as tinham instaladas.
4. RESULTADOS
4.1.

Avaliação da ação
Neste ponto foram colocadas 7 questões aos formandos de modo a que fizessem

uma avaliação numa escala de 0 a 5 valores sobre (i) Consecução dos Objetivos; (ii)
Pertinência dos Conteúdos; (iii) Adequação da metodologia - Componente Teórica; (iv)
Adequação da metodologia - Componente Prática; (v) Qualidade e adequação dos
materiais; (vi) Dinâmica do Grupo/Turma; (vii) Processo de avaliação dos formandos.
Na questão relacionada com a (i) Consecução dos Objetivos o resultado médio foi
de 4,7 o que demonstra que os formandos sentiram que a concretização dos objetivos
propostas no início do curso de formação foram concretizados.
Quanto à (ii) Pertinência dos Conteúdos também teve uma avaliação média de 4,9
valores, justificando que os conteúdos abordados foram interessantes e pertinentes
para o contexto educativo.
No ponto relativo à (iii) Adequação da metodologia - Componente Teórica os
formandos foram claros nas suas manifestações, já que atribuíram uma classificação
média de 4,7 valores. Já na (iv) Adequação da metodologia - Componente Prática os
formandos foram bastante expressivos nas suas avaliações, já que foi obtida uma
classificação média de 4,9 pressupondo que neste tipo de curso de formação
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tecnológica e relacionando com os objetivos a que nos propusemos, a componente
prática foi bem-sucedida.
A (v) Qualidade e adequação dos materiais foi vista pelos formandos como a
questão com a classificação média mais baixa (4,6 valores). Este resultado deve-se
em muito ao facto da rede wireless ter algumas limitações quando se colocavam todos
os equipamentos a fazer transferências de ficheiros e as aplicações, tornando-se
muito lento o desenvolvimento das atividades. A (vi) Dinâmica do Grupo/Turma é um
dos pontos mais realçados nos relatórios individuais, já que os formandos manifestam
um clima de aprendizagem colaborativo, no qual se sentiram bastante à vontade para
o esclarecimento de duvidas se inibições. Também a relação entre todos os elementos
(formandos e formador) constituiu um ponto forte do curso, pelo estabelecimento de
comunicação saudável e confiança. Esta reflexão é demonstrada por uma
classificação média de 4,7 valores.
No último ponto de avaliação, o (vii) Processo de avaliação dos formandos, estes
evidenciaram uma classificação média de 4,8 pela forma como se estruturou e
procedeu à avaliação das aprendizagens ter sido adequada e satisfatória, tendo sido
realçado o facto de terem sido definidas de forma clara as 20 tarefas que seriam
concretizadas na formação.

4.2.

Avaliação da satisfação
Relativamente a este ponto realizámos 5 inquéritos por questionário por cada uma

das aplicações trabalhadas, que pretendiam uma (iii) avaliação da satisfação dos
formandos quanto à usabilidade das 5 aplicações. Utilizamos o questionário SUS
(System Usability Scale) traduzido e adaptado de Brooke (1996) logo após a utilização
da aplicação de cada uma das aplicações. Este questionário SUS de Brooke (1996)
mede não só o grau de satisfação em função das expetativas do formando sobre a
aplicação, como também a facilidade em usá-lo ou em aprender (Brooke, 1996). É
constituído por 10 perguntas, 5 na afirmativa e 5 na negativa, com uma escala de
resposta de 5 pontos do tipo Likert, em que 1 corresponde a “Discordo Totalmente” e 5
a “Concordo Totalmente”.
Assim, logo após os formandos realizarem a atividade com cada uma das
aplicações foi-lhes pedido que preenchessem o questionário. Assim foram obtidas as
seguintes classificações para cada uma das aplicações, considerando o intervalo [0
a100], (a) Socrative 100 pontos; (b) Kahoot 100 pontos; (c) Classdojo 85 pontos; (d)
GoConqr 95 pontos; (e) Thinglink 92 pontos.
Assim verificamos que nas aplicações Socrative e Kahoot houve um grau de
satisfação elevadíssimo. Segundo a escala de adjetivos de Bangor, Staff, Kortum e
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Miller (2009) este resultado médio equivale à classificação de Best Imaginable, que é o
máximo possível. Enquanto as restantes aplicações obtiveram bons resultados
médios. Podemos verificar que apenas a aplicação Classdojo teve uma pontuação
média mais baixa, que deve a uma menor utilização prática e vantajosa por
professores de alunos mais velhos, já que a identificaram como sendo demasiado
infantil para alguns alunos.
5. CONCLUSÕES
A necessidade de criar condições para os professores poderem ter competências
de lidar com a introdução de dispositivos móveis no contexto educativo é uma
realidade deste século, não podemos continuar no passado. Pretendemos com este
modelo de formação de professores contribuir para essa atualização.
Verificámos que pela análise dos inquéritos por questionários de avaliação
relativos às dimensões (i) ação e (ii) satisfação com as aplicações, que os formandos
encontraram nesta ação de formação uma mais-valia para a sua prática profissional,
adquiriram competências técnicas e pedagógicas para utilizar e potenciar os
dispositivos móveis em contexto educativo, podendo alterar as suas práticas
pedagógicas junto dos alunos conforme pretendiam. Concluímos também que houve
uma enorme satisfação e facilidade de aprendizagem por parte dos formandos para a
utilização das 5 aplicações apresentadas. Realçamos o facto de mesmo após o
término do curso de formação, as plataformas colaborativas continuarem a ser
utilizadas e partilhadas com outros professores que não frequentaram a ação.
Em forma de conclusão, verificamos a necessidade de criação e desenvolvimento
de novos cursos de formação de professores sobre a temática de utilização de
dispositivos móveis na educação. Os professores e o novo contexto educativo
precisam estar atualizados para o que já é uma realidade, aprender a qualquer hora e
em qualquer lugar.
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Resumo:

Neste trabalho pretende-se refletir e descrever a integração do
processo de ensino a distância da Universidade de Coimbra no seu
sistema de gestão. Apostando numa estratégia de ensino a distância
que oferece cursos de elevada qualidade em temáticas emergentes e
essencialmente destinada a diplomados no ativo, mas também
fomentadora de práticas de gestão de qualidade conducentes a níveis
de excelência através da melhoria contínua, estão reunidas as
condições e o contexto para integrar as práticas de gestão existentes
no projeto de ensino a distância. Prevê-se que esta iniciativa potencie
significativamente a otimização e melhoria do processo e que promova
a produção de informação útil no contexto dos processos de tomada de
decisão, o que contribuirá para atingir os objetivos estratégicos da
Universidade de Coimbra no contexto das suas missões, reforçando o
seu posicionamento no Espaço Europeu de Ensino Superior e de
Investigação.

Palavras-chave:

Ensino a distância, gestão da qualidade, melhoria contínua, avaliação.

Abstract:

This paper aims to study and detail the integration of the University of
Coimbra’s distance learning process into its management system.
Focusing on distance learning that offers high quality courses in rising
topics and which are designed for graduate students; but also focusing
on promoting good quality management practices which lead to
excellence levels through continuous improvement, we believe that it is
time to integrate the management practices used at the distance
learning project. We believe this initiative fosters the optimization and
improvement of the process and will enable the production of useful
information for decision making processes, which will help the
University of Coimbra to achieve its strategic goals, as concerns its
missions, strengthening its position in the European Higher Education
and Research Area.

Keywords:

Distance learning, quality management, continuous improvement,
evaluation.

1. ENQUADRAMENTO
O atual contexto do Ensino Superior em Portugal é inquestionavelmente um
contexto de enormes desafios. Há um crescimento exponencial da oferta formativa e
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das instituições e a procura deixou de se confinar às fronteiras nacionais, sendo a
internacionalização e a globalização cada vez mais ambicionadas. As Instituições de
Ensino Superior (IES) procuram não só afirmar-se no Espaço Europeu de Ensino
Superior, mas também levar o seu trabalho nas suas missões (ensino, investigação e
transferência de saberes) além-fronteiras nacionais e até europeias, constituindo-se
como um polo de atração para estudantes de todo o mundo, com maior expressão no
contexto da lusofonia. Assim, as IES portuguesas assumem um papel relevante na
disseminação do conhecimento em língua portuguesa a nível global, uma vez que
fomentam a construção de comunidades de aprendizagem entre pessoas falantes,
quer como língua materna, quer como língua segunda, de todo o mundo.
As IES, conscientes da importância da melhoria contínua e da necessidade de
acompanhar

novos

contextos,

têm

procurado

definir

estratégias

para

se

internacionalizar e globalizar, fortalecendo-se, desta forma, a abertura do Ensino
Superior ao mundo, ao mesmo tempo levando-as a uma reflexão sobre o necessário
enquadramento no modelo de gestão e governação das universidades. Desta forma
vêm reforçada nas suas missões a importância estratégica da gestão da qualidade.
Simultaneamente, as IES alargam a abrangência das suas iniciativas estratégicas nos
contextos do ensino, investigação e cooperação e adaptam-se às exigências de uma
sociedade global e de conhecimento.
Em 2007, o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) define
que as IES “... devem estabelecer, nos termos dos seus estatutos, mecanismos de
autoavaliação regular do seu desempenho”, o que já vinha refletido no documento
orientador da ENQA de 2005 “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area (ESG)”, que realça como princípio basilar das IES a
responsabilidade da qualidade e da garantia da qualidade no Espaço Europeu de
Ensino Superior. Também, o regime jurídico que regula a avaliação do ensino superior
em Portugal (RJAES, 2007) consagra a “exigência de concretização, pelas instituições
de ensino superior, de sistemas próprios de garantia da qualidade, passíveis de
certificação”, estabelecendo a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
(A3ES) como sua missão “garantir a qualidade do ensino superior em Portugal,
através da: 1) Avaliação e acreditação dos ciclos de estudos; 2) Avaliação e
acreditação das instituições de ensino superior”.

Desta forma, a avaliação e

acreditação são processos obrigatórios para todas as Instituições de Ensino Superior,
devendo estas assegurar a implementação de “Sistemas Internos de Garantia de
Qualidade”.
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2. O ENSINO A DISTÂNCIA
Em Portugal são já várias as Instituições de Ensino Superior a oferecer cursos de
ensino a distância, com abordagens e objetivos diferentes, mas confluindo na vontade
de potenciar a utilização da internet na educação como meio para responder às
necessidades de formação ao longo da vida. Algumas, como é o caso da Universidade
de Coimbra, definiram o ensino a distância como estratégica essencialmente
destinada a diplomados, mas que pelas exigências profissionais e do mercado de
trabalho necessitam de formação de elevada qualidade em áreas temáticas
emergentes, facilitada pela possibilidade de ser frequentada a distância.
A tradição da Universidade de Coimbra na investigação e uso das tecnologias da
informação e comunicação (TIC) para fins educativos remonta aos anos 80. Ainda que
acompanhe a inovação e a modernidade, realidades de um mundo que muda a uma
velocidade vertiginosa, a UC “mantém a ambição e a exigência que a caracterizam”
(Mendes et al, 2011). Em 2010, criou o Projeto de Ensino a Distância da Universidade
de Coimbra (UC_D), que “visa a conceção, implementação, realização e avaliação de
cursos a distância” (Marcelino et al 2015).
Assim, o Projeto de Ensino a Distância da Universidade de Coimbra (UC_D)
procura dar resposta aos desafios da formação ao longo da vida e à necessidade
crescente de requalificação de diplomados e de cidadãos no ativo (Despacho n.º
128/2010), com uma oferta de cursos não conferentes de grau, com temáticas
emergentes que abrangem as diversas áreas do saber (Mendes et al, 2011).
No contexto dos cursos, procura-se, sempre que possível, que sejam valorizados
através da acreditação específica junto das respetivas entidades que regulam a
atividade de áreas profissionais em questão. Promovem-se ainda, parcerias
estratégicas que permitem a captação de novos públicos, sendo os cursos UC_D
disponibilizados ao mundo lusófono, independentemente do país em que se
encontrem.
O UC_D, consciente da importância da investigação e desenvolvimento e da
necessidade de acompanhar novos contextos, tem procurado, também, desenvolver
investigação relevante associada à sua atividade, de modo a otimizar os seus
procedimentos, consolidar modelos e práticas pedagógicas e desenvolver novos
instrumentos pedagógicos e de gestão.
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3. GESTÃO DA QUALIDADE NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
A Universidade de Coimbra (UC) está comprometida com a promoção de uma
cultura de qualidade transversal a todas as unidades e serviços, com o objetivo de
assegurar a melhoria contínua dos seus processos e a satisfação das necessidades e
expectativas das suas partes interessadas, garantindo, em simultâneo, o cumprimento
dos requisitos legais.
Assim, a gestão da qualidade é uma questão estratégica na UC, contemplada nos
seus Estatutos, que refletem a sua relevância para a instituição e a expressam como
um dos princípios de governação.
Neste contexto, a UC tem vindo a desenvolver, implementar e otimizar um sistema
interno de garantia da qualidade, designado Sistema de Gestão da Universidade de
Coimbra – SG.UC, com a sua génese em 2003 no contexto dos serviços
administrativos.
Atualmente o SG.UC incorpora o conjunto de todos os processos, documentos,
sistemas de informação e outros instrumentos de apoio ao planeamento, execução,
monitorização, avaliação e melhoria contínua das atividades desenvolvidas na
instituição, com vista à satisfação global das diferentes partes interessadas, e tendo
como principal objetivo a excelência em todas as áreas de atuação.
Está, por isso, implementado ao nível dos serviços de apoio, mas também, nas
vertentes de investigação, ensino, comunidade, recursos e sustentabilidade, em total
alinhamento com o quadro de definição estratégica, explicitado no Plano Estratégico e
de Ação da UC.
O SG.UC tem uma dupla valência: por um lado promove, numa vertente mais
interna, a melhoria contínua dos processos e; por outro, numa vertente externa,
procura dar cumprimento aos requisitos de reporte do desempenho à sociedade,
aspeto essencial no âmbito do funcionamento das instituições de ensino superior
(IES).
Este sistema, que se encontra em permanente construção, avaliação e melhoria,
tem como princípios orientadores os requisitos da norma ISO 9001, em particular no
âmbito dos serviços de apoio à concretização das missões da UC e, simultaneamente,
as orientações dos European Standards and Guidelines for Quality Assurance in
Higher Education (ESG).
Genericamente, o funcionamento do SG.UC é inspirado pelo ciclo PDCA – Plan,
Do, Check, Act – ou ciclo de melhoria contínua. Deste modo, é assegurada a
definição, promoção, avaliação e melhoria de procedimentos que orientam
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globalmente o funcionamento da instituição e que suportam os processos de tomada
de decisão (Universidade de Coimbra, 2016).

4. A INTEGRAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO A DISTÂNCIA NO
SISTEMA DE GESTÃO UC: CONTEXTO ATUAL
A preocupação com a gestão da qualidade no contexto específico do ensino a
distância acompanhou as diferentes fases deste projeto, no entanto, face às
especificidades do mesmo, os mecanismos de gestão da qualidade foram
desenvolvidos como um sistema paralelo ao SG.UC, ainda que alinhado com os seus
princípios orientadores.
Assim, embora o UC_D não esteja ainda, formalmente, integrado no Sistema de
Gestão da Universidade de Coimbra, encontra-se alinhado com este e cumpre
genericamente os requisitos definidos na norma ISO 9001. Simultaneamente,
assegura o cumprimento dos referenciais definidos para os Sistemas Internos de
Garantia da Qualidade (SIGQ), no âmbito das IES, assim como cumpre os
pressupostos do Manual do Sistema de Gestão da UC (http://www.uc.pt/damc/manual)
e dos processos que este integra.

4.1 Estrutura documental do processo
Uma das vertentes mais visíveis num sistema de gestão da qualidade é a
documentação

existente,

que

pretende

orientar

e

suportar

as

atividades

desenvolvidas. Estes documentos definem genericamente o quê [descrição das
tarefas executadas], quem [identificação dos responsáveis pela execução], quando
[descrição dos momentos em que são executadas e da sequência] e como
[identificação dos instrumentos de apoio à sua execução]. São instrumentos de
planeamento operacional das atividades e ajudam na organização e monitorização.
No contexto descrito, o processo de gestão da formação, bem como a conceção,
desenvolvimento e avaliação dos cursos regem-se por determinadas normas e
requisitos que permitem ao UC_D acompanhar todo o percurso formativo.
Para este efeito, foi desenvolvido um conjunto de documentos de gestão
pedagógica que, de acordo com os seus objetivos e destinatários, asseguram a
implementação e monitorizam o processo formativo, fornecendo evidências acerca do
cumprimento dos objetivos inicialmente estabelecidos.
Neste sentido, o desenvolvimento de cursos a distância, operacionalizados na sua
conceção, implementação, participação dos formandos, avaliação e certificação,
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obedece a determinados procedimentos formais que se operacionalizam em 3 grandes
etapas: antes do curso, durante o curso e depois do curso.
Antes do curso:
 Criação e formalização do curso de formação – proposta de criação de novo
curso não conferente de grau (Im0855 e outros impressos associados), de
acordo com o Regulamento de Cursos Não Conferentes de Grau da
Universidade de Coimbra
(http://www.uc.pt/academicos/regulamentos/docs_uc/regulamento_cursos_n_
conferentes_grau);
 Divulgação e comunicação do curso – desenvolvimento de imagem de
caracterização do curso; “carregamento” do curso no portal UC_D
(http://www.ed.uc.pt); elaboração de listas e suportes de divulgação; difusão
do

curso

através

do

Facebook

UC_D

(https://www.facebook.com/ensinoadistanciaUC);
 Organização dos documentos de gestão dos formandos: informações gerais
dos candidatos; processo de seleção; e lista de formandos;
 Preenchimento dos documentos de gestão pedagógica necessários à
preparação do curso: ficha de caracterização do curso; cronograma; ficha de
docente; matriz de recursos pedagógicos; matriz de atividades; guião de
filmagens; ficha de conteúdos; guião multimédia do curso; agenda de
trabalhos para reunião; relatório de reunião; outros;
 Registo dos formandos no portal UC_D (http://www.ed.uc.pt) e na plataforma
Moodle (http://ed-uc.uc.pt/moodle/), com indicação de dados pessoais e
académicos;
 Registo dos formandos no InforEstudante (https://inforestudante.uc.pt/) –
plataforma de gestão académica da UC;
 Implementação do curso na plataforma de acordo com o estabelecido no
guião multimédia do curso e tendo por base os demais documentos de gestão
pedagógica, preenchidos na fase de preparação do curso.
Durante o curso:
 Monitorização

da

atividade

do

formando

na

plataforma

virtual

de

aprendizagem: relatórios e registos automáticos do Moodle; pauta de
avaliação da plataforma e relatórios de ocorrências;
 Acompanhamento e apoio técnico aos docentes do curso: reuniões de
trabalho - agenda de trabalhos para reunião e relatório de reunião;
comunicações institucionais através de email.
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Depois do curso:
 Avaliação da ação de formação: avaliação da satisfação (em Moodle);
relatório de avaliação do curso; pauta de avaliação final;
 Certificação do formando: Modelo de Diploma da Universidade de Coimbra,
emitido pelo InforEstudante (https://inforestudante.uc.pt/);
 Atualização do dossier técnico-pedagógico do curso no diretório MOS
(Manual de Organização dos Serviços), tendo por base o documento checklist
do dossier técnico-pedagógico. O dossier técnico-pedagógico do curso, para
além dos demais documentos formais supramencionados, integra ainda todos
os trabalhos que os formandos realizaram na plataforma, assim como todos
os conteúdos e recursos do curso;
 Backup do curso na plataforma Moodle, assegurando uma cópia integral de
cada edição realizada.
Antes de se iniciar o desenho instrutivo de um curso, é necessário analisar e
avaliar a dimensão e complexidade do projeto que se pretende desenvolver, por forma
a definir as estratégias instrutivas mais adequadas. Estas estratégias estão incluídas
num processo dinâmico e interativo de construção do curso, no qual os intervenientes
têm um maior ou menor grau de envolvimento, de acordo com as diferentes etapas do
processo.
O processo instrutivo de um curso inicia, normalmente, com uma reunião geral de
equipa (elementos do Projeto UC_D e docentes); posteriormente, a equipa técnicopedagógica UC_D planifica, desenvolve e implementa o curso na plataforma. Ao longo
de todo este processo há sempre a monitorização e validação de todo o trabalho, por
parte da equipa docente.
Para cada fase deste processo existem documentos próprios que permitem
registar, monitorizar e organizar toda a informação da ação realizada. Estes
documentos são elaborados de acordo com as normas definidas no P001 – Gestão de
Documentos Internos, procedimento integrado no Sistema de Gestão da UC e estão
organizados em categorias, de acordo com a finalidade a que se destinam.
 Planeamento;
 Gestão do Sistema de Informação e Documentação;
 Gestão da Formação;
 Gestão e Execução de Cursos;
 Gestão Financeira;
 Gestão de Recursos Humanos;
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 Gestão do Aprovisionamento;
 Gestão da Comunicação.
Como já foi referido, no final de cada ação de formação, todos os documentos são
arquivados de forma estruturada, num Dossier Técnico Pedagógico digital.

4.2 Monitorização do processo
Uma das preocupações sempre presentes no trabalho do UC_D é a monitorização
da qualidade das suas práticas:
a) pedagógicas;
b) de gestão.
Na dimensão pedagógica (alínea a), pretende-se aferir continuamente se as
estratégias e recursos pedagógicos são adequados aos alunos e se estes atingem os
seus objetivos quando concluem um curso. A este nível a monitorização é
concretizada através de um Questionário de Avaliação da Satisfação, criado no UC_D
e aplicado no fim de cada curso. Este instrumento é constituído pelas seguintes
categorias de avaliação da satisfação: (i) usabilidade da plataforma; (ii) conteúdos e
atividades; (iii) recursos de apoio (bibliográficos e multimédia); (iv) equipa pedagógica;
(vi) relacionamento interpessoal; e (vii) utilidade das sessões síncronas.
Os resultados da avaliação da satisfação dos formandos são analisados pela
equipa pedagógica, constituindo um dos pilares do processo de regulação dos
procedimentos pedagógicos. Para além do tratamento dos dados quantitativos,
importa salientar a análise dos dados de natureza qualitativa expressos, não só
através do questionário de avaliação da satisfação, bem como através dos meios de
comunicação disponíveis no ambiente de aprendizagem (por exemplo, intervenções e
comentários em fóruns, mensagens trocadas com a equipa docente). Estes resultados
traduzem-se num input para o processo de melhoria do curso, contribuindo fortemente
para o planeamento de edições futuras.
Na dimensão de gestão (alínea b), o UC_D segue os princípios do SG.UC,
nomeadamente através do acompanhamento das ações integradas no Plano
Estratégico e de Ação. Adicionalmente, é acompanhado um conjunto de indicadores
operacionais, nomeadamente n.º de cursos, n.º de edições, taxa de conclusão, n.º de
candidaturas e outros relacionados com satisfação de formandos.
Assim, procura-se garantir a monitorização e avaliação permanente do processo,
com vista a fornecer informação útil para o processo de tomada de decisão e
consequente melhoria do sistema.
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5. A INTEGRAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO A DISTÂNCIA NO SISTEMA DE
GESTÃO UC: PLANEAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

Como já foi referido, a preocupação com a gestão da qualidade no contexto
específico do ensino a distância acompanhou as diferentes fases deste projeto, no
entanto, face às especificidades do mesmo, os mecanismos de gestão da qualidade
foram desenvolvidos como um sistema paralelo ao SG.UC, ainda que alinhado com os
seus princípios orientadores.
É, por isso, chegado o momento de integrar os procedimentos de planeamento,
apoio à execução, monitorização, avaliação e melhoria do ensino a distância no
âmbito do SG.UC.
Perspetiva-se que a integração seja facilitada pelo contexto e pela fase de
maturação que já existe nas práticas de gestão do UC_D e que foram descritas neste
trabalho.
Genericamente as etapas a seguir na integração do processo de ensino a
distância no SG.UC são as que elencamos:
Diagnóstico
Esta etapa inclui o estudo e caracterização da situação inicial do UC_D, no que se
refere à existência de mecanismos de planeamento, monitorização, avaliação e
melhoria da sua atividade, assegurando uma análise do nível de alinhamento destes
com os princípios do SG.UC.

Definição de Plano de Ação
Integra a preparação de um cronograma com a identificação das ações e recursos
necessários para a integração do processo de ensino a distância no SG.UC. Esta
etapa será desenvolvida com base na informação recolhida na fase de diagnóstico.
É previsível, atendendo ao nível de maturidade do UC_D, que este plano seja
implementado num período de 6-12 meses.
Formação dos Recursos Humanos do UC_D
Não

obstante

à

existência

de

conhecimento

genérico

da

estrutura

e

funcionamento do SG.UC, será assegurada a formação da equipa em matérias de
gestão e organização da qualidade na UC, de modo a alcançar o pleno envolvimento
das pessoas no processo, através da partilha de um quadro de referência comum.
Deste modo, será assegurado o desenvolvimento de competências necessárias no
âmbito da implementação do plano definido.
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Implementação do Plano de Ação
Esta fase corresponde à implementação das ações integradas no cronograma,
com vista ao alinhamento total entre os mecanismos de monitorização e avaliação,
atualmente existentes no ensino a distância da UC e os consagrados no SG.UC,
garantindo a total implementação do ciclo PDCA também, neste processo.
Inclui a revisão dos documentos atualmente existentes (procedimentos, instruções
de trabalho, guias de orientação, impressos/formulários); a criação dos novos
documentos, se necessário; a definição do processo de ensino a distância; a criação
de mecanismos de monitorização e avaliação; a formalização de mecanismos de
utilização dos dados no âmbito dos processos de tomada de decisão e melhoria
contínua; etc.

Auditoria Interna
De modo a validar a adequação das ações implementadas e identificar potenciais
oportunidades de melhoria ou correções, será realizada uma auditoria geral interna ao
processo de ensino a distância. Este exercício será realizado por auditores internos
experientes, conhecedores do funcionamento global do SG.UC e das necessidades
específicas do processo de ensino a distância, seguindo as boas práticas e
orientações existentes ao nível destas matérias. Terá como output, a produção de um
relatório detalhado que identifique eventuais não conformidades, áreas sensíveis e
oportunidades de melhoria.

Definição e Implementação das Melhorias/Correções necessárias
Na sequência dos resultados da auditoria geral interna, serão definidas as
melhorias ou correções a implementar no processo. Esta fase será dinamizada pelos
gestores do processo de ensino a distância, com acompanhamento da área
responsável pelos processos de avaliação e melhoria contínua.

Formalização da Integração no SG.UC
Esta etapa contempla a codificação e integração do processo de ensino a
distância no mapa de processos do SG.UC, desenvolvimento do capítulo relativo ao
ensino no Manual do Sistema de Gestão e disponibilização de toda a documentação
de suporte no MOS.UC. Inclui ainda, a integração dos processos de avaliação da
satisfação dos formandos no plano anual de auscultação da UC e alinhamento dos
processos de gestão de elogios, sugestões e reclamações, bem como do processo de
monitorização operacional.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Quality is the driver; it must come first”.
Tom Peters, In Search of Excellence

O atual contexto do Ensino Superior em Portugal e no Mundo encerra em si
enormes desafios. As Instituições de Ensino Superior, procurando responder a esses
desafios, desencadeiam processos de reflexão e definem estratégias com vista a
torná-las mais competitivas, mas mantendo a sua essência e o seu valor. A Qualidade
e a Melhoria Contínua perspetivam-se cada vez mais como questões estratégicas e de
competitividade, que poderão conduzir à desejada Internacionalização e Globalização.
Assim, espera-se que esta integração do processo de ensino a distância no
Sistema de Gestão da Universidade de Coimbra (SG.UC) possa assegurar: a) a
formalização dos mecanismos de melhoria contínua já genericamente vigentes no
ensino a distância da UC; b) a adoção plena dos princípios de planeamento, avaliação
e melhoria em vigor na UC; c) a preservação da memória e conhecimento
organizacional no contexto da gestão do processo de ensino a distância; d) a melhoria
contínua do processo, impulsionando-o para patamares de excelência e contribuindo,
desta forma, para a satisfação das expetativas das partes interessadas.
Resumidamente, prevê-se que esta iniciativa potencie significativamente a
produção de informação útil no contexto dos processos de tomada de decisão, o que
contribuirá para atingir os objetivos estratégicos da Universidade de Coimbra no
contexto das suas missões, reforçando o seu posicionamento no Espaço Europeu de
Ensino Superior e de Investigação, bem como a sua projeção para o Mundo. Este será
um projeto essencial à ampla promoção de uma cultura de qualidade na Universidade
de Coimbra, através do envolvimento e mobilização dos recursos que asseguram a
gestão e implementação do ensino a distância. Em simultâneo, ao contribuir para a
melhoria contínua do processo, potenciará o seu desenvolvimento ao nível do
alinhamento com as necessidades da sociedade e, consequentemente, da capacidade
de captação de novos estudantes.
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216 – USABILIDADE TÉCNICA E USABILIDADE PEDAGÓGICA EM MOBILE
LEARNING: UM ESTUDO DE REVISÃO SISTEMÁTICA
TECHNICAL USABILITY AND PEDAGOGICAL USABILITY IN MOBILE LEARNING: A
STUDY OF SYSTEMATIC REVIEW
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Brasil; Centro de
Investigação em Educação – Universidade do Minho –Portugal
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Resumo:

A usabilidade técnica e a usabilidade pedagógica têm promovido
notável elevação da qualidade no âmbito da aprendizagem móvel. A
primeira oferece as condições tecnológicas, proporcionando o seu uso
intuitivo e a segunda encontra ambiente favorável para que a
abordagem construtivista da aprendizagem esteja presente no mlearning. O objetivo deste artigo é apresentar uma revisão sistemática
da literatura (RSL) da produção científica no período de 2010 até 2015,
sob a temática avaliação de usabilidade técnica e pedagógica em
mobile learning. Este estudo procura responder às seguintes questões
de partida: Como têm sido aplicadas a usabilidade técnica e
pedagógica no mobile learning? Utilizou-se como instrumento de
investigação a metodologia de RSL nas bases de dados: Web of
Science, Scopus e ERIC, com a aplicação de um protocolo de pesquisa
que permite a replicabilidade. O protocolo de pesquisa baseou-se em
uma adaptação de métodos de RSL para aplicação nas áreas de
ciências sociais (Tranfield, Denyer, & Smart, 2002). Como resultados
são apresentados os contributos específicos dos artigos selecionados.
Destaca-se a constatação da existência de variáveis culturais e sociais
relevantes associadas à problemática da usabilidade, o número
reduzido de publicações identificadas e a diversidade nacional em
termos de origem dos estudos.

Palavras-chave:

Usabilidade Pedagógica, Usabilidade Técnica, Aprendizagem Móvel,
Dispositivos Móveis, Educação a Distância.

Abstract:

The technical usability and pedagogical usability have promoted
remarkable rise of quality in the mobile learning. The first provides the
technological conditions providing its intuitive use and the second is a
favorable environment for the constructivist approach to learning is
present in m-learning. The purpose of this article is to present a
systematic review of the literature (RSL) of scientific production in the
period from 2010 to 2015, under the thematic evaluation of technical
and pedagogical usability in mobile learning. This study seeks to
answer the following starting questions: How have been applied to
technical and pedagogical usability in mobile learning? It was used as a
research tool the methodology of RSL in databases: Web of Science,
Scopus and ERIC, with the application of a research protocol that
allows replicability. The research protocol was based on an adaptation
of RSL methods for application in the areas of social sciences
(Tranfield, Denyer, & Smart, 2002). The results are reported specific
analysis of selected articles whose analysis has highlighted the
presence of relevant cultural and social variables associated with the
issue of usability and national diversity which have been applied. It also
highlights the low number of publications on the subject.
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1. INTRODUÇÃO
No século passado, o surgimento da telefonia móvel em simultâneo com a
popularização da Internet, ocorreu no bojo da sociedade em rede (Castells, 1999). De
lá para cá esta tecnologia tem se desenvolvido e crescido de forma dinâmica e
exponencial. Por este motivo, a UNESCO ao estabelecer os objetivos do milênio
incluiu a democratização da educação através da priorização por parte dos países
signatários de investimentos em m-learning como estratégia. Segundo a UNESCO, as
tecnologias móveis podem enriquecer e expandir as oportunidades de aprendizagem
em diversos contextos (UNESCO, 2013).
A evolução dos sistemas de telefonia móvel e das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) estão cada vez mais inseparáveis. A evolução das redes de
comunicação móvel sem fio tem sido rápida e muito significativa, podendo considerarse quatro gerações de mudança e inovação tecnológica. A primeira geração (1G) de
rede de comunicação móvel sem fio foi sistema analógico, que foi usado para o
serviço de voz pública. A segunda geração (2G) baseia-se em tecnologia digital e
infraestruturas de rede. Em comparação com a primeira geração, a segunda geração
pode dar suporte a mensagens de texto. O sucesso e crescimento da demanda por
informações online através da Internet levou ao desenvolvimento de sistema sem fio
de telemóveis ou telefone celular com melhor conectividade de dados, o que acaba
por levar a sistemas de terceira geração (3G) (Li, Gani, Salleh, & Zakaria, 2009).
Os sistemas 3G referem-se aos padrões de tecnologia desenvolvidos para
sistemas de comunicações móveis da terceira geração. Um dos principais objetivos
dos esforços de padronização da 3G, ocorrido na Europa e adotado por parte do
mundo, foi criar uma infraestrutura universal capaz de suportar serviços existentes e
futuros.
A quarta geração (4G) de redes sem fio de Internet móvel são itens de pesquisa
na academia, que irá integrar redes celulares 3G existentes atuais, redes com internet
fixa para apoiar Internet móvel sem fio, não só para ir além das limitações e problemas
de 3G, mas também para melhorar a qualidade dos serviços, para aumentar a largura
de banda e reduzir o custo do recurso. Condições e especificidades suficientes para
inaugurarem a era dos smartphones.
A tecnologia de redes denominada 4G, foi desenvolvida para oferecer serviços
baseados em banda larga, viabilizando serviço de mensagem multimédia, com vídeo,
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chat, TV móvel, HDTV, Digital Vídeo Broadcasting (DVB). Esta modalidade, está em
franca ascensão, podendo considerar-se que o iPhone 6 da Apple, pertence já a uma
quinta geração de smartphones.
A União Internacional de Telecomunicações (UIT), agência internacional, ligada a
ONU divulgou que a tecnologia 5G, está em desenvolvimento. Até 2017, a UIT vai
definir os requisitos técnicos para desempenho dos rádios 5G e os critérios para um
fornecedor sugerir as tecnologias que poderão ser usadas. (ITU, 2015).
De acordo com o relatório Horizon (Freeman, A.; Adams Becker, S.; Hall, 2015)
mais pessoas esperam conectar-se à Internet e à enorme gama de conhecimento que
a rede de computadores mundial disponibiliza, grande parte utiliza dispositivos móveis,
como telemóveis, smartphones, tablets, portáteis, PDA, entre outro. De acordo com
Gartner, até 2018, 50% dos usuários acessará suas atividades primeiramente online,
por meio de tablets ou smartphones.
Em 2000, quando as Metas do Milênio foram subscritas pelos países que
participam da ONU, havia 738 milhões de assinantes móveis. Segundo o relatório da
ITU (2014), os preços dos serviços de telefonia móvel-celular continuam a cair em
todo o mundo, enquanto o número de assinaturas móveis-celular se aproxima de 7,1
bilhões e a cobertura populacional rede móvel atinge perto de 95 por cento.
Consequentemente, os dispositivos móveis que acessam redes de comunicação
sem fio ou wi-fi, têm melhorado sua tecnologia nos diversos aspectos e paralelamente
as indústrias de smartphones têm apresentando aparelhos atraentes e seus usuários
utilizam-nos como ferramenta de trabalho, de lazer, de interação, comunicação e
aprendizagem.
Dispositivos móveis, nomeadamente os smartphones, possibilitam o acesso às
notícias, vídeos, contato com grupo de interesse, acesso a dados bancários entre
outros serviços e funcionalidades. No mesmo sentido evolutivo, começou a discutir-se
a possibilidade da sua exploração e inclusão na área educacional, reforçando o
conceito de aprendizagem móvel ou mobile learning (m-learning). Neste sentido, a
problemática da usabilidade técnica e pedagógica em m-learning afigura-se como um
campo de pesquisa relevante.

2. MOBILE LEARNING (M-LEARNING)
O m-learning traz uma nova perspectiva sobre o e-learning, o acesso à
informação e à comunicação, associada às oportunidades de aprendizagem e torna-se
mais “presente”

em qualquer tempo e espaço, sem limitações de fios, prática e

simples em função da portabilidade das tecnologias móveis existentes. Em outros
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casos, o m-learning é apontado como algo diferente do e-learning justamente por
procurar superar algumas de suas limitações, como certas barreiras de tempo e
espaço imposta por uma tecnologia “fixa”, que exige acesso ao computador de mesa
(desktop). É possível constatar que não há um consenso a respeito do conceito de mlearning, sendo que Winters (2007) assinala que será muito difícil uma definição do mlearning, em razão de que é um campo de pesquisa relativamente recente
(aproximadamente, um decênio), que ainda está em fase de evolução, o que torna
difícil a existência de unanimidade sobre o termo. Para (Batista, Behar, & Passerino,
2010), a conceitualização dada ao m-learning é ainda emergente e um pouco
ambígua. Por isso, consideramos necessária mais investigações para que se possa
falar do m-learning como um “paradigma educacional" (Moura, 2010).
De acordo com a UNESCO (2014), a aprendizagem móvel pode assumir-se de
várias formas, entre elas: as pessoas podem usar aparelhos móveis para acessar
recursos educacionais, conectar-se a outros estudantes ou desenvolver conteúdos
didáticos, dentro ou fora da sala de aula.
Segundo diversos autores (Kukulska-Hulme, Sharples, Milrad, Inmaculada
Arnedillo-Sánchez, & Vavoula, 2009; Sharples, 2000; Traxler, 2009), o m-learning
pode ser caracterizado por prover os seguintes elementos:


Autocontrole e autonomia plena sobre a própria aprendizagem – aprendizagem
centrada no indivíduo;



Aprendizagem em contexto – no local, no horário e nas condições que o
aprendiz julga mais adequados;



Continuidade e conectividade entre contextos – independentemente se o
aprendiz está a movimentar-se em determinada área ou durante um evento é
possível continuar suas atividades de ensino;



Espontaneidade e conveniência – possibilita que o aprendiz aproveite tempo,
espaços e quaisquer oportunidades para aprender de forma espontânea, de
acordo com seus interesses e necessidades .

De acordo com os resultados divulgados pela Cisco, sobre o Tráfego Global de
Dados Móveis 2013-2018, o tráfego de dados, com Internet Móvel, só entre 2017 e
2018 alcançará os 5,1 exabytes mensais.
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Figura 1: Gráfico demonstra o aumento do tráfego global de dados móveis e uma projeção para
o ano de 2018. Fonte: Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast
Update, 2013–2018

Diante do contexto, faz-se necessário pesquisas que fundamentem que a
tecnologia disponível nos lares e na sociedade podem agregar valor à aprendizagem.
Importa garantir que instituições de ensino acompanhem a revolução das tecnologias
móveis e contribuam para a evolução na aprendizagem por meio do m-learning,
promovendo uma aprendizagem inclusiva, colaborativa, democrática e de melhor
qualidade em todos os continentes. Promover a expansão dos contextos e
oportunidades de desenvolvimento de ambientes de aprendizagem com recurso a
dispositivos móveis deve estar associados a preocupações com a usabilidade técnica
e pedagógica dos dispositivos e aplicações de suporte a esse processo. Daqui decorre
a relevância que atribuímos aos trabalhos que abordam estas temáticas e que nos
levaram à redação desta revisão sistemática de literatura.

3. METODOLOGIA DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA PARA
DELIMITAÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE
Para a presente revisão de literatura foram selecionadas três fontes de pesquisa
referenciais e de reconhecida excelência na academia. A primeira, foi a principal
coleção do Web of Science que é composta de nove índices com informações
reunidas a partir de milhares de periódicos científicos, livros, séries de livros, relatórios
e conferências (Reuters, 2016). A segunda fonte utilizada foi a Scopus, que é uma
base de dados de referencia bibliográfica multidisciplinar que indexa perto de 19.500
revistas científicas com arbitragem científica, de mais de 5.000 editoras internacionais
(Elsevier, 2016). A terceira foi a ERIC – Education Resource Information Center – que
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constitui uma das mais antigas bases de dados de artigos de revistas científicas nas
áreas das Ciências Sociais, especialmente vocacionada para a investigação em
Ciências da Educação (EBSCO, 2016).
Para o melhor planejamento da busca foi utilizado um protocolo de pesquisa no
sentido de permitir fixar e detalhar os critérios de seleção das fontes de informação e
garantir que a seleção ocorresse de acordo com aquilo que se pretendia. O protocolo
de pesquisa adotado baseia-se em uma adaptação de métodos de revisão sistemática
da literatura para aplicação nas áreas de ciências sociais (Tranfield et al., 2002).
Os resultados desta filtragem foram exportados para um gerenciador de
referências Mendeley Desktop e formam uma base referencial panorâmica do que está
a ser discutido na atualidade quanto à usabilidade técnica e pedagógica em mobile
learning.
Realizada a revisão sistemática dos artigos e com base nos estudos empíricos
selecionados, os mesmos foram categorizados de acordo com o número de citações
indicadas no Google Scholar, que foi realizado em 22 de fevereiro de 2016.

A

pesquisa se restringiu a trabalhos de acesso livre, publicados no período de 2010 a
2015 e que possuem pelo menos em seu título uma das palavras-chaves definidas
para essa pesquisa, segundo a tabela 1. O acesso às bases de dados foi realizado na
Universidade do Minho, na qualidade de aluno do Instituto de Educação desta
universidade. A Tabela 1 resume as principais palavras-chave utilizadas nas buscas
de artigos sobre a temática escolhida, incluindo a língua inglesa que possui
publicações com maior visibilidade internacional.
Palavras chave em Inglês

Palavras chave em português

pedagogical usability

usabilidade pedagógica

mobile usability

usabilidade de dispositivos móveis

usability in mobile learning

usabilidade na aprendizagem móvel

usability ubiquitous learning usabilidade aprendizagem ubíqua

Tabela 1: Resumo das palavras-chave utilizadas nas pesquisas da revisão sistemática
proposta neste trabalho

A Tabela 2 resume os resultados obtidos sobre as pesquisas nos mecanismos de
busca citados, em que a coluna 1 lista os portais de pesquisa e a coluna 2 mostra o
total de artigos obtidos sobre as palavras-chave buscadas para cada um dos portais,
após o cruzamento dos artigos, seleção prévia e sem repetição.
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Base de Dados escolhidas para
busca de artigos

Número de artigos
selecionados

Web of Science

10

Scopus

4

ERIC

2

Total

16

Tabela 2- Resumo dos resultados obtidos com Revisão Sistemática sobre EAD.

Do total de 16 artigos encontrados nas diferentes bases de dados científicas, na
tabela 2, três foram eliminados por estar duplicados em bases de dados diferentes e 4
por se tratarem de artigos de acesso restrito (o que implicava custo financeiros),
restando 08 artigos. Na tabela 3, foram listados todos os artigos que obedeciam aos
critérios de inclusão que definimos e que constituíram o corpus da nossa análise, num
total de oito (8).
Base de
Título
Dados

Web of
Science

Scopus
ERIC

Autores

País

Usabilidade pedagógica: Um fator
determinante na adoção do elearning no ensino superior.

Batista, S., & Pedro, N.
(2015)

Portugal

Technical and Pedagogical
Usability in e-Learnig: Perceptions
of students from the Federal
Institute of Rio Grande do Norte
(Brazil) in virtual learning
environment

Monteiro de Sales, F., &
Silva Ramos, M. A. Portugal
(2015)

Technical and Pedagogical
Usability in a virtual learning
environment: a case study at the
Federal Institute of Rio Grande do
Norte – Brazil

Santos de Pinho, A.
Monteiro de Sales,
Santa Rosa, J. G.,
Silva Ramos, M.
(2015)

A Relationship Model of Playful
Interaction, Interaction Design,
Kansei Engineering and Mobile
Usability in Mobile Learning

Taharim, Mohd Lokman,
Malásia
Isa, Rahim ,Noor ,Laila

Towards the Validation of a
Method for Quantitative Mobile
Usability Testing Based on
Desktop Eyetracking

Cuadrat Seix, C., Veloso,
M. S., & Soler, J. J. R. Espanha
(2012).

Mobile Usability: Experiences
From Iran and Turkey

Aryana,
B.,
&
Dinamarca
Clemmensen, T. (2013)

Investigating Technical and
Pedagogical Usability Issues of
Collaborative Learning with Wikis

Hadjerrouit, S. (2012)

L.,
F.,
& Portugal
A.

Noruega
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Pedagogical Usability of the
Geometer's Sketchpad (GSP)
Digital Module in the Mathematics
Teaching

Nordin, N., Zakaria, E.,
Mohamed, N. R. N., &
Embi, M. A. (2010)

Malásia

Tabela 3- Base de dados científicas com os respectivos artigos, autores e origem do trabalho.

A partir dos oito (08) artigos restantes, foi possível construir o panorama a respeito
da usabilidade pedagógica em mobile learning. Um dos aspetos interessantes da
análise global deste textos foi a constatação de que, na sua generalidade, os mesmos
recorrem a dois autores – Jackob Nielsen e Petri Nokelainen – nas suas referências à
problemática

da

usabilidade,

respectivamente

quando

referenciam

aspectos

relacionados com a “usabilidade técnica” ou com a “usabilidade pedagógica”. Dos oito
textos analisados, cinco fazem referência simultaneamente a estes dois autores e um
sexto referencia Nielsen.
Jackob Nielsen desenvolveu dez heurísticas para avaliação de usabilidade na web
amplamente utilizadas e referenciadas em numerosos estudos sobre usabilidade
técnica. Petri Nokelainen desenvolveu um estudo baseado no conceito de usabilidade
pedagógica, visando objetivar a relevância dos critérios de usabilidade para materiais
de aprendizagem, sendo uma referência incontornável no domínio dos estudos sobre
usabilidade pedagógica.
4. CONCEITOS DE USABILIDADE PEDAGÓGICA E TÉCNICA
A Usabilidade é um termo usado para definir a facilidade de utilização de um
produto ou objeto a fim de realizar uma tarefa específica. A usabilidade engloba os
métodos de mensuração da usabilidade e o estudo dos princípios por trás da
eficiência, eficácia e satisfação percebida de um produto ou objeto.
Na Interação Humano-Computador (IHC) e na tecnologia educativa, o conceito de
usabilidade

normalmente

associa-se

à

facilidade

de

uso,

memorização

e

aprendizagem de uma interface, software ou um página web. A Organização
Internacional de Normalizações (ISO) define a usabilidade como a “capacidade de um
produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com
eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso” (ISO
9241:11,1998). A usabilidade pode ser definida como o grau em que um determinado
campo do software auxilia alguém a realizar uma tarefa, sem tornar-se um obstáculo
adicional para sua realização. A avaliação da usabilidade é geralmente realizada
através de vários critérios tais como: facilidade de aprendizagem; retenção de
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aprendizagem ao longo do tempo; velocidade de conclusão da tarefa; taxa de erro e
satisfação subjetiva do usuário (Nielsen, 1990).
Sob outra perspectiva, existe o conceito de usabilidade pedagógica que perscruta
as questões a respeito da aprendizagem, uma abordagem no contexto de ambientes
virtuais, examinando a viabilidade de contribuir no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Nokelainen (2006), a usabilidade pedagógica aponta para o
fornecimento de feedbacks e de estratégias de leitura e escrita, bem como estabelece
qual o conteúdo e a forma de disponibilizar recursos para o aprendiz, define o tipo de
interface e as tarefas dos ambientes virtuais na Web que atendem às necessidades
dos vários aprendizes, em vários contextos, de acordo com o propósito pedagógico
proposto.
5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS – ANÁLISE DO CORPUS DOCUMENTAL
Entre os muitos aspectos que poderiam ser analisados a partir dos artigos
selecionados na revisão sistemática, nesta seção é apresentada a caracterização da
Usabilidade Técnica e Pedagógica para Mobile Learning, abordando os pontos
relevantes destacados pelos artigos analisados.
O primeiro artigo analisado, “Pedagogical Usability of the Geometer's Sketchpad
(GSP) Digital Module in the Mathematics Teaching”, obteve o maior número de
citações no Google Schoolar, 21 citações, em que os autores: Nordin, Zakaria,
Mohamed, & Embi (2010), descrevem a usabilidade pedagógica do módulo digital
editor gráfico de geometria para o ensino de matemática, em que investiga a
usabilidade pedagógica do protótipo no módulo digital que integra um software
dinâmico de geometria “Geometer´s Sketchapd” (GSP) no ensino da matemática.
Neste trabalho os critérios de usabilidade pedagógica incluem o controle do estudante,
atividade do estudante, orientação a objetivos, aplicação, valor agregado, motivação,
valor do conhecimento, flexibilidade e resposta. Foi um estudo quantitativo envolvendo
34 professores do ensino secundário de matemática em Selangor-Malásia. O
instrumento de avaliação utilizado foi um questionário com critérios de usabilidade
pedagógica, constituído por 11 itens e adaptado de Nokelainen (2006). Segundo os
autores, o estudo obteve sucesso no módulo de ensino da matemática na escola
secundária a respeito do tópico de Funções Quadráticas, bem como no que concerne
aos critérios de usabilidade pedagógica.
O segundo artigo com mais citações ao nível do Google Scholar foi “Investigating
Technical and Pedagogical Usability Issues of Collaborative Learning with Wikis”, com
um total de 14 citações. Neste estudo, Hadjerrouit (2012) propõe um conjunto de
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critérios

para

explorar

questões

de

usabilidade

técnica

e

pedagógica

em

aprendizagem colaborativa com Wikis. O objetivo da pesquisa centrou-se no uso de
um conjunto de critérios de usabilidade técnica e pedagógica relacionada com a
aprendizagem colaborativa com base em wikis. Os resultados do estudo desenvolvido
destacam a necessidade de considerar aspetos quer de usabilidade técnica, quer de
usabilidade pedagógica, de modo a promover as Wikis como recursos para
aprendizagens colaborativas. O autor refere que o estudo deve ser replicado com um
maior número de estudantes para assegurar maior fiabilidade e validação dos
resultados e aponta no sentido da necessidade de um maior “refinamento” dos
critérios de usabilidade, bem como de instrumentos de avaliação da perceção dos
estudantes relativamente às atividades de escrita colaborativa.
No terceiro trabalho, com três citações no Google Scholar, consideramos o
trabalho “A Relationship Model of Playful Interaction, Interaction Design, Kansei
Engineering and Mobile Usability in Mobile Learning”, cujos autores: Taharim, Mohd
Lokman, Wan Mohd Isa, & Md Noor (2013), têm como objetivo conceitualizar o modelo
de relacionamento de (i) interação lúdica, (ii) o design de interação, (iii) Engenharia
Kansei e (iv) usabilidade móvel na aprendizagem móvel, que pode contribui para
produzir uma experiência de interação bem-sucedida, afetiva e eficaz. O resultado
revela que as intersecções entre interação lúdica e design de interação dentro do
domínio da disciplina IHC são comumente vistos. Este conceito de engenharia Kansei
centra-se nos princípios ou métodos de medição/análise de um produto em função de
aspetos afetivos e emocionais, sendo este um dos contributos mais interessantes do
texto.
O quarto trabalho, intitulado “Mobile Usability: Experiences From Iran and Turkey”
e com duas citações no Google Scholar, segundo os seus autores Aryana &
Clemmensen (2013), teve como objetivo principal apresentar as experiências
específicas dos países da Turquia e Irão na usabilidade móvel, com foco no uso de
aplicações de música para smartphones. Focando-se nos mercados emergentes do
Irão e da Turquia, os autores identificaram duas temáticas principais relacionadas a
problemas de usabilidade no uso de certas aplicações para smartphones nestes
países, associadas ao uso de short messages services (SMS), aplicações
relacionadas com acesso a música e aplicações de gestão de contatos. Este estudo
evidenciou a existência de problemas de usabilidade decorrentes não apenas de
diferenças culturais, mas também, de especificidades contextuais mais genéricas
associadas a cada um dos países. De acordo com os autores, o (re) conhecimento
prévio de fatores contextuais referente a países ou regiões específicas pode ser útil a
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vários níveis, nomeadamente no desenho de tarefas para a avaliação de usabilidade,
bem como facilitar a identificação de problemas de usabilidade e das suas origens.
O quinto artigo, sob título de ”Towards the Validation of a Method for Quantitative
Mobile Usability Testing Based on Desktop Eyetracking”, não regista citações no
Google Schoolar. Os seus autores, Cuadrat Seix, Veloso, & Soler (2012), focaram-se
em apresentar o estado da arte no campo da avaliação de usabilidade móvel, voltada
especificamente para a aplicação de técnicas de rastreamento de olho em testes de
usabilidade para interfaces móveis. Este texto, afigura-se bastante interessante e
inovador ao equacionar a problemática da avaliação da usabilidade através de rastreio
de movimento oculares (eyetracking) em dispositivos móveis, um campo no qual, tanto
quando pudemos identificar, existe ainda pouco trabalho desenvolvido. Trata-se de
uma área de investigação que se afigura inovadora e relevante, dada a especificidade
dos dispositivos móveis, nomeadamente as dimensões dos ecrãs, mas também,
perante a dificuldade de fazer este tipo de avaliação de usabilidade num contexto de
efetiva mobilidade, como seria desejável. O texto apresenta uma proposta de método
de avaliação de usabilidade através do rastreamento ocular que recorre à projeção de
screencasts de interfaces de dispositivos móveis em dispositivos de tipo desktop. Uma
das conclusões mais significativas deste estudo aponta no sentido de que o método
proposto de avaliação da usabilidade de dispositivos móveis com base na projeção
dos interfaces dos mesmos sistemas desktop e na sua análise por rastreio ocular
parece ser uma forma válida de ultrapassar as limitações associadas à maioria do
equipamento de rastreio visual utilizado com dispositivos móveis.
No sexto artigo, não houve citações no Google Schoolar, os autores: Júnior &
Ramos (2015), sob o título de “Technical and Pedagogical Usability in e-Learnig:
Perceptions of students from the Federal Institute of Rio Grande do Norte (Brazil) in
virtual learning environment”, descreve um estudo de doutorado que se propõe
investigar a percepção de alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no Brasil, no que tange à usabilidade
técnica e usabilidade pedagógica no processo de aprendizagem. Trabalho em fase
inicial, em que o pesquisador irá atribuir recursos de usabilidade técnica e pedagógica
ao ambiente virtual de aprendizagem, em um grupo de alunos em um curso a
distância, e observar qual a diferença de percepção dos alunos com esse ambiente
em relação a outro grupo de estudantes que não terão os mesmos recursos. O sétimo
trabalho com o título de “Technical and Pedagogical Usability in a virtual learning
environment: a case study at the Federal Institute of Rio Grande do Norte – Brazil”, os
autores: Santos de Pinho, Monteiro de Sales, Santa Rosa, & Silva Ramos (2015),
descrevem o estado da arte de usabilidade técnica e pedagógica e descrevem os
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passos iniciais de um estudo de caso no Instituto Federal do Rio Grande do Norte no
Brasil, similar ao trabalho anterior.
O oitavo e último trabalho analisado e com o título “Pedagogical Usability: A
Determinant Factor in the Adoption of e-Learning in Higher Education”, também não
registava qualquer citação no Google Schoolar, à data da consulta efetuada. Neste
texto, os autores Batista & Pedro (2015), objetivam propor e testar um modelo teórico
que permita explicar a intenção comportamental dos docentes do Ensino Superior
quanto da adoção e uso continuado das plataformas de e-Learning. Para o efeito
procura-se compreender o contributo da usabilidade pedagógica como fator
determinante no processo de adoção da tecnologia. O trabalho destaca a necessidade
da adoção das TIC que tenham sido validados empiricamente em contextos
educativos, portanto utiliza o modelo de aceitação de tecnológica (Technology
Acceptance Model – TAM) para fundamentar o trabalho. Investigação em fase inicial
sobre processo de integração de plataformas de e-Learning no ensino superior, como
também contribuir com um modelo que reflita variáveis de ordem pedagógica de forma
a permitir que as Instituições de Ensino Superior avaliem a forma de se desenvolver
neste domínio, promovendo a identificação de linhas de ação para uma adoção bem
sucedida e níveis mais elevados de utilização de tais sistemas.
Uma das análise observadas neste estudo detectou que em Portugal há três
pesquisas em andamento na temática. Na sequência a Malásia possui dois trabalhos
de investigação com aspectos diferentes dos aspectos pesquisados em Portugal. Uma
investigação sobre a afetividade e interação como diversão em m-learning e outro
trabalho sobre a utilização de uma aplicação para ensinar conceitos e equações
matemáticas. Na Noruega há um trabalho sobre a utilização de Wikis com usabilidade
técnica e pedagógica, que mostra resultados promissores que devem ser
aprofundados. A Dinamarca apresenta um trabalho a respeito das diferenças culturais,
étnicas e religiosas em dois países emergentes: Irão e Turquia na utilização de um
aplicativo móvel, que demonstram a presença de variáveis culturais e sociais
relevantes. Além de um trabalho na Espanha sobre a utilização de teste do
eyetracking na usabilidade móvel.
6. CONCLUSÃO
Este artigo descreve o processo de RSL para a identificação de conceitos e
experiências referentes à problemática da usabilidade técnica e pedagógica em mlearning. Por intermédio desta metodologia foi possível elencar diversos estudos que
apontam a atual caracterização da usabilidade técnica e pedagógica utilizada em
diversas pesquisas e diferentes países e culturas, o que revela aspectos
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surpreendentes e merecem ser explorados para aprimorar os critérios de usabilidade
pedagógica desenvolvidos por Nokelainen, em que a maior parte dos pesquisadores
basearam suas investigações, no que tange à usabilidade em mobile learning. Neste
trabalho foram analisados os aspectos sobre a usabilidade técnica e pedagógica em
smartphones. Como resultados são relatados que cada grupo de pesquisadores, de
diferentes países, possui interesses diferentes na temática da usabilidade técnica e
pedagógica em m-learning, principalmente em comparação aos países orientais e
ocidentais, devido aos aspectos étnicos, culturais, religiosos e sociais; aspectos esses
que devem ser considerados ao adotar uma TIC ou preparar uma interface que seja
fácil, agradável e alcance os objetivos didáticos e pedagógicos pretendido. Uma
limitação deste estudo é o número reduzido de publicações na temática no período
investigado.
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Resumo:

Este estudo enquadra-se no domínio de especialidade de TIC na
educação e tem como propósito identificar fatores determinantes no
processo de adoção e uso continuado de learning management
systems (LMS) por professores de uma instituição de ensino superior
em Portugal. O quadro teórico do estudo foi construído com base na
integração da Teoria da Difusão da Inovação e do Modelo de Aceitação
de Tecnologia. Este quadro serviu de base à análise das atitudes dos
docentes utilizadores e potenciais utilizadores LMS.
Assumiu-se uma abordagem metodológica quantitativa, tendo os dados
sido recolhidos em 2012/13 junto de 111 professores. Os resultados
permitem identificar diferenças nas perceções dos diferentes grupos,
considerando as múltiplas dimensões em análise, o que sugere
benefícios no desenvolvimento de diferentes estratégias de promoção
do uso de LMS de acordo com os diferentes perfis de utilizador.

Palavras-chave:

Adoção, e-learning, ensino superior, learning management systems.

Abstract:

This study lies within the domain of ICT in Education and has the
purpose of identifying the determinant factors in the adoption and
continued use of Learning Management Systems (LMS) by professors
of a Portuguese Higher Education Institution. The theoretical framework
was built by integrating the Diffusion of Innovation theory and the
Technology Acceptance Model. This framework set the ground for the
analysis of the attitudes of LMS users and potential users.
A quantitative methodological approach was followed. Data was
collected from 111 professors in the school year 2012/2013. The results
identify differences on the perceptions of the different groups
considering the multiple factors under analysis, suggesting the benefits
of developing different strategies for promoting the use of LMS
according to diverse user profiles.

Keywords:

Adoption, e-learning, higher education, learning management system.

1. INTRODUÇÃO
As Instituições de Ensino Superior (IES) encontram-se perante um processo de
mudança para se tornarem estruturas mais flexíveis, que continuem não só a permitir
o acesso ao conhecimento, mas que também, sejam capazes de dar resposta à
diversificação e massificação do ensino. Perante a sua crescente procura, verifica-se
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em algumas IES nacionais, com modelos pedagógicos caracteristicamente assentes
no

ensino

presencial,

o

desenvolvimento

de

cursos

de

pós-graduação

e

especialização ministrados a distância (Bielschowsky, Laaser, Mason, Sangra &
Hasan, 2009).
O ensino a distância, que não é uma modalidade recente, recorre atualmente ao
potencial das tecnologias da informação e comunicação (TIC) para mediar a
comunicação interpessoal entre o professor e os estudantes e entre estudantes, que
se encontram separados fisicamente.
Os Learning Management Systems (LMS) emergiram como plataformas de
suporte a esta modalidade de ensino ou como complemento ao ensino presencial,
verificando-se o seu uso em cerca de 90% das universidades com ensino presencial
dos Estados Unidos e Inglaterra (Lonn & Teasley, 2009). Esta tendência é, também,
registada em Portugal, com parte significativa das IES a recorrerem, atualmente, a
estes sistemas (Dias, 2014).
Pela análise ao estado da arte do e-Learning em Portugal, disponível no estudo
“Avaliação das práticas no domínio do e-Learning e contributos para a construção de
um modelo de regulação” (Dias, 2014), realizado entre janeiro de 2013 e abril de 2014
com o envolvimento de 170 peritos, verifica-se que embora seja crescente o número
de práticas de formação a distância, estas não são oferecidas de forma sistemática,
surgindo maioritariamente como apoio e complemento ao ensino presencial e num
regime que diversos autores (Driscoll, 2002; Graham; 2006) designam por blended
learning (b-Learning) ou ensino híbrido.
Segundo Porter, Graham, Bodily e Sandberg (2016), a implementação
institucional destas práticas passa por três fases de aprovação. Numa primeira fase,
retrata uma instituição que ainda não adotou uma estratégia de implementação do blearning e sinaliza que nesta ocorre um processo de sensibilização dos potenciais
utilizadores, estando os especialistas locais já cientes das vantagens desta
modalidade e, em contexto restrito, facilitam a exploração dos LMS. Numa segunda
fase, a IES assume o b-learning como estratégia própria e apresenta novas políticas e
práticas para sustentar a sua implementação. Na fase de crescimento incremental, a
terceira e última fase, as estratégias de blended-learning tornam-se essenciais para o
funcionamento da própria IES.
Neste trabalho entende-se o e-Learning como o conjunto de práticas de ensino
mediado por ambientes online e tecnologias digitais, de forma a promover o
enriquecimento de estratégias de ensino e aprendizagem, quer sejam dinamizadas em
regime presencial, a distância ou em modalidades híbridas. Ao compreendermos o eLearning como uma oportunidade de enriquecer o ensino e a aprendizagem,
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reconhecemos um abrangente domínio de investigação que não fica delimitado
apenas por questões relacionadas com a modalidade de ensino.
Assumindo o processo investigativo como uma atividade dinâmica e rigorosa,
após a contextualização do estudo, apresentamos neste trabalho as opções
metodológicas que surgiram como as mais adequadas para atender aos objetivos do
estudo. De igual modo, descrevem-se os participantes, os instrumentos de recolha de
dados e os respetivos processos de validação. Os resultados são igualmente
apresentados em articulação com os objetivos de investigação definidos. Nas
considerações finais procura-se, de forma reflexiva, destacar contributos práticos e
teóricos do estudo, bem como as limitações inerentes ao mesmo.
2. ADOÇÃO DA TECNOLOGIA
Na literatura são vários os trabalhos que procuram compreender os fatores e as
razões que determinam a adoção dos learning management systems em contexto
educativo (Lonn & Teasley, 2009; Šumak, Polančič & Heričko, 2010). Analisar esta
problemática sob a perspetiva dos modelos de adoção de inovação, implica então,
considerar esta prática como inovadora. Segundo uma das definições mais citadas, a
inovação é uma ideia, prática ou objeto considerado como novo ou resultado de novas
combinações para um indivíduo ou instituição (Rogers, 1995). Embora partilhando do
significado desta definição, destacamos a importância de se diferenciar os conceitos
‘novidade’ e ‘inovação’, considerando como elemento distintivo o potencial do objeto
para criar um impacto positivo significativo na unidade de adoção. A novidade é uma
componente importante da inovação, mas nem todas devem ser consideradas
inovações, nomeadamente as de natureza quantitativa como, por exemplo, as
correspondentes ao aumento do número de computadores e/ou maior rapidez de
acesso à Internet, que não implicam necessariamente mudanças, nem melhorias dos
contextos de ensino e de aprendizagem (Fino, 2011).
Compreender as atitudes dos professores torna-se assim crucial para a
implementação, gestão e melhoramento incremental do uso dos LMS (Rito &
Carvalho, 2014), principalmente num momento em que os professores do ensino
superior são cada vez mais confrontados com o exercício de múltiplas funções que
envolvem não só́ o ensino, mas também, a investigação e atividades de gestão (VazRebelo, Pessoa & Barreira, 2010), que podem no seu todo, gerar uma maior tensão no
seu desempenho (Biggs & Tang, 2011).
Neste estudo, no qual se procura compreender os processos de adoção e de uso
continuado (e as diferenças entre estes) do Moodle numa instituição de ensino
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superior pública, em Portugal, seguimos uma abordagem integradora, proposta por
Karahanna, Straub e Chervany (1999) onde se faz confluir dois dos modelos mais
referenciados na literatura - Teoria da Difusão de Inovações (Diffusion of Innovations DOI), proposta por Rogers (1962) e o Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology
Acceptance Model - TAM), proposto por Davis (1989). Podemos considerar que estes
dois modelos se complementam, uma vez que a DOI procura estudar como a atitude é
formada e como são influenciadas as decisões, fornecendo orientações que permitem
mitigar a rejeição ou a não adoção de uma determinada inovação, enquanto que o
TAM procura estabelecer uma relação entre a atitude e a intenção comportamental
aquando da adoção de determinada inovação.
Consideramos, ainda, que a fase após a adoção tem sido pouco pesquisada, pois
são limitadas as investigações que contemplam a dimensão temporal que decorre
entre a adoção inicial e uso consequente (Bhattacherjee, 2001; Karahanna et al.,
1999; Yousafzai, Foxall & Pallister, 2007). Segundo Karahanna et al. (1999), é
expectável que as atitudes dos potenciais utilizadores, aquando da adoção, sejam
formadas com base na experiência indireta, com um maior domínio da componente
afetiva, enquanto que nos utilizadores, no que respeita ao uso continuado, o contributo
seja derivado da experiência direta com a tecnologia, tendo esta maior influência sobre
a componente comportamental. Assim, de forma a verificar se existem diferenças nos
fatores determinantes para a adoção e para o uso continuado, os autores
desenvolveram o modelo de adoção e uso continuado (figura 1), onde integram os
constructos da DOI (Rogers, 1962) e do TAM (Davis, 1989).

Figura 1: Modelo de adoção e uso continuado (Karahanna et al., 1999)
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Segundo este modelo, a atitude favorável à adoção (ou o continuar a usar) de
determinada inovação é determinada por crenças comportamentais, como são
exemplos, a “utilidade percebida”, “imagem”, “compatibilidade”, “facilidade de
utilização”, “visibilidade”, “demonstrabilidade de resultados” e “testagem”.
Neste modelo, as normas subjetivas dizem respeito a componentes normativas
sociais e exercem uma maior influência aquando da adoção comparativamente ao uso
continuado. Verifica-se, também, que a intenção comportamental é determinada pelo
grau de voluntariedade, que se tratando da vontade do indivıd
́ uo em experimentar
coisas novas, não está diretamente relacionado com a tecnologia, nem com as
condições disponibilizadas pela instituição (Peres & Mesquita, 2014).
3. PROBLEMA E OBJETIVO DE INVESTIGAÇÃO
Um programa de e-Learning nas Instituições de Ensino Superior (IES) tradicionais
deve ser assumido como uma estratégia organizacional que visa não só a
modernização, mas também, um meio de garantir uma vantagem competitiva, ao
mesmo tempo, que pode contribuir para a internacionalização da sua oferta formativa
(Pedro & Gonçalves, 2013). Assumindo como necessária a clarificação do processo de
integração dos Learning Management Systems (LMS) nestas IES, surge como
problema pertinente a estudar, a possibilidade de existirem diferenças entre os fatores
determinantes da adoção e do uso continuado dos LMS por parte dos professores do
ensino superior.
O estudo em causa assume assim como objetivo principal a identificação de
fatores que podem influenciar estes dois processos - adoção e uso continuado - com
vista o melhoramento e a promoção de um maior sucesso da implementação do
Moodle na instituição, quer seja pelo aumento do número de utilizadores ou pelo uso
adequado da plataforma, de acordo com os objetivos de aprendizagem, previamente
definidos pelos professores.
4. METODOLOGIA
Considerando a natureza do problema e do objetivo de investigação, assumiu-se
uma abordagem metodológica quantitativa, assente no paradigma pós-positivista. Este
paradigma procura testar teorias, dando ênfase às relações entre variáveis
mensuráveis. Identificámos o “uso” como a variável dependente e como variáveis
independentes os seus determinantes, definidos do seguinte modo:
- Utilidade percebida: A “tecnologia” poderá melhorar o desempenho ou facultar
o acesso a novas oportunidades.
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- Imagem: A “tecnologia” melhora a imagem ou o status dos seus utilizadores.
- Compatibilidade: A “tecnologia” é compatível com valores, experiências,
infraestruturas tecnológicas e necessidades dos utilizadores.
- Facilidade de utilização: Não é necessário despender esforço para utilizar
uma determinada “tecnologia”.
- Visibilidade: Grau em que a adoção e a difusão de uma “tecnologia” são
percebidas pela organização.
- Demonstrabilidade dos resultados: os resultados e os benefícios da adoção
de uma “tecnologia” são observáveis e comunicáveis a outros indivíduos.
- Testagem: Grau em que o indivíduo percebe que pode testar uma
determinada “tecnologia” num contexto limitado.
- Crenças normativas: Tipo de crença auto-reguladora de comportamentos
socialmente apropriados respeitantes à adoção e uso continuado de uma
“tecnologia” nas organizações.
- Voluntariedade: A adoção e uso de uma “tecnologia” é percebida como sendo
voluntária ou de livre vontade.
Tendo por base o trabalho de Karahanna et al. (1999) que revela que as atitudes
dos potenciais utilizadores são formadas com um maior domínio da componente
afetiva, enquanto que nos utilizadores espera-se um maior domínio da componente
comportamental, apresentamos as seguintes hipóteses de investigação:
H1: Existem diferenças entre os fatores determinantes da adoção e do uso
continuado da plataforma Moodle.
H2: A relação entre atitude e intenção comportamental será mais forte para
utilizadores do que para potenciais utilizadores.
H3: A relação entre as normas subjetivas e intenção comportamental será mais
forte para potenciais utilizadores do que para utilizadores.
Com esta abordagem, espera-se que as relações encontradas entre variáveis
permitam identificar fatores que promovam um maior conhecimento sobre os
processos de adoção e o uso continuado da plataforma Moodle, tornando possıv́ el a
identificação de linhas de ação para uma adoção bem-sucedida e nıv́ eis mais
elevados de utilização de tais sistemas na instituição em estudo.
4.1. Participantes
Neste estudo, que decorreu no ano letivo 2012/13, participaram 111 professores,
correspondendo a cerca de 22% do universo docente da instituição de ensino superior
pública portuguesa, onde decorreu o estudo. Esta IES recorre extensivamente ao uso
das tecnologias da informação e comunicação para possibilitar, facilitar e enriquecer o
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desenvolvimento das suas atividades. Em virtude dos perfis em estudo, obtiveram-se
dois grupos amostrais – utilizadores (n=56) - 29 do sexo feminino e 27 do sexo
masculino, e potenciais utilizadores (n=55) - 22 do sexo feminino e 33 do sexo
masculino (figura 2). Entendemos como “utilizadores” todos os professores que
utilizavam a plataforma da instituição e como “potenciais utilizadores” todos os
professores que não utilizavam a plataforma Moodle, quer seja por nunca a terem
utilizado ou por terem abdicado do seu uso ao longo do tempo.

Figura 2: Gráfico da distribuição do género participantes por tipo de utilizador

4.2. Instrumentos de recolha de dados
Considerando os dois perfis de sujeitos sob análise – utilizadores e potenciais
utilizadores - foram elaborados dois questionários, desenvolvidos com base noutros
estudos empíricos (Karahanna et al., 1999; Šumak, Polančič & Heričko, 2010;
Venkatesk, Morris, Davis & Davis, 2003) tendo os 33 itens, distribuídos pelas 12
dimensões, sido sujeitos a adaptações ao contexto nacional e ao sistema de gestão de
aprendizagem em estudo (tabela 1).

Tabela 1: Itens e categorias do modelo de adoção e uso continuado

UP

Utilidade percebida

1

O Moodle permite-me dinamizar atividades de trabalho colaborativo com os
estudantes.

2

Com o Moodle consigo avaliar o trabalho dos alunos mais rapidamente.

3

Com o Moodle obtenho um maior controlo das tarefas realizadas pelos
alunos.

4

O Moodle permite-me disponibilizar os recursos das aulas em vários
formatos.

I

Imagem

5

O Moodle melhora o desempenho das minhas tarefas como docente.
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6

Quem utiliza o Moodle tem um maior reconhecimento do seu trabalho.

7

Os docentes que usam o Moodle são reconhecidos na Instituição como
proativos.

C

Compatibilidade

8

Sou capaz de adaptar as funcionalidades do Moodle às tarefas a serem
realizadas pelos alunos.

9

O Moodle é compatível com outras ferramentas tecnológicas que utilizo nas
minhas aulas.

FU

Facilidade de utilização

10

É fácil utilizar o Moodle nas minhas tarefas enquanto docente.

11

O interface do Moodle é intuitivo.

12

De uma forma geral, acredito que o Moodle é fácil de ser utilizado.

V

Visibilidade

13

Já tive a possibilidade de ver o trabalho que os meus colegas realizam com o
Moodle.

14

Na minha Instituição, são vários os colegas docentes que utilizam o Moodle
nas suas Unidades Curriculares.

15

O Moodle tende a ser utilizado nas Instituições de Ensino Superior.

DR

Demonstrabilidade dos Resultados

16

É fácil identificar as vantagens e as desvantagens da uso do Moodle.

17

Tenho dificuldade em explicar as vantagens e desvantagens do uso do
Moodle.

18

Tenho facilidade em partilhar com os meus colegas as minhas práticas no
Moodle.

T

Testabilidade

19

Tive oportunidade de explorar as funcionalidades do Moodle em sessões de
formação.

20

Tenho possibilidade de ter uma disciplina no Moodle, na qual posso explorar
as suas funcionalidades.

21

Sei a quem recorrer para o esclarecimento de dúvidas relacionadas com o
funcionamento do Moodle.

CN

Crenças normativas

22

Na minha Faculdade, tenho incentivos para utilizar o Moodle.

23

Os meus colegas de Departamento aconselham-me o uso do Moodle nas
minhas unidades curriculares.

A

Atitude

24

O uso do Moodle torna o ensino e aprendizagem mais interessantes.
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25

Utilizar o Moodle é benéfico para o processo de ensino e aprendizagem.

26

Sinto-me confiante ao utilizar o Moodle.

NS

Norma Subjetiva

27

Os meus alunos querem que eu utilize o Moodle.

28

A Instituição quer que utilize o Moodle tanto quanto possível.

VOL

Voluntariedade

29

Na minha Faculdade o uso do Moodle é facultativo.

30

O uso do Moodle na minha Instituição não é obrigatório, mas sinto a
necessidade de utilizá-lo.

IC

Intenção comportamental

31

No próximo ano letivo, pretendo continuar a usar o Moodle com os meus
alunos, nas unidades curriculares.

32

No próximo ano letivo pretendo explorar mais funcionalidades do Moodle.

33

No próximo ano letivo pretendo integrar o Moodle na minha rotina de
trabalho.

Nos questionários aplicados, a primeira parte pretendia recolher dados que
permitam caracterizar os participantes pela identificação de: i) género, ii) idade, iii)
área científica, e iv) número de disciplinas que leciona. Na segunda parte do
questionário - Fatores determinantes para a adoção / uso continuado da plataforma
Moodle - os 33 itens assumiram o formato de resposta baseado numa escala Likert de
7 pontos, que variou entre “Discordo Totalmente” (1) e “Concordo Totalmente” (7),
tendo sido ainda contemplada a possibilidade de resposta “Não concordo nem
discordo”.

4.3. Validação dos instrumentos
A primeira etapa do estudo consistiu na validação do instrumento por
especialistas, pelo que o mesmo foi analisado por três especialistas. Deste processo
de análise resultaram sugestões no que se refere à construção dos itens, pelo que se
procedeu à re-estruturação dos mesmos. De forma a testar a qualidade do
instrumento, restringimo-nos ao critério metodológico da fidelidade, que está
relacionado com a análise da consistência interna do instrumento, testada com base
no Coeficiente Alpha de Cronbach (Almeida & Freire, 2008).
Pela observação dos valores indicados na tabela 2 verifica-se que quer os itens
que procuram apurar fatores determinantes para a adoção, traduzidos pelos valores
referentes aos potenciais utilizadores, quer os itens relacionados com os fatores
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determinantes no uso continuado, referentes ao grupo de utilizadores, apresentam
adequados níveis de consistência – considerada “boa” no caso dos utilizadores e
“muito boa” no caso dos potenciais utilizadores.
Tabela 2: Consistência interna dos itens

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Uma forma de analisar os modelos teóricos sobre adoção da inovação é feita com
base na análise de equações estruturais, de modo a testar a sua validade e as
relações causais entre as variáveis, bem como a magnitude de efeito entre as mesmas
(Marôco, 2010). Para se poder aplicar este método é necessário assumir um conjunto
de pressupostos que os resultados deste estudo não permitem assumir, em particular
a distribuição normal, justificando o não ajustamento do modelo. Após ter sido
revelado que as variáveis em análise não possuíam distribuição normal (para um
sig.=0,05), recorremos ao teste de Mann-Whitney para verificar se existem diferenças
significativas nos fatores determinantes entre os grupos de utilizadores e potenciais
utilizadores que justifiquem a sua divisão.
Na maioria das variáveis estudadas, os resultados revelaram existir diferenças
significativas entre os dois grupos, encontrando-se valores médios superiores no
grupo utilizadores. Só nos fatores “imagem” e “visibilidade” não se registaram
diferenças estatisticamente significativas (tabela 3).
Ao consideramos a “imagem” como o grau em que é percebido que a adoção e o
uso continuado do Moodle na instituição melhoram o status dos seus utilizadores, e a
“visibilidade” o grau em que a adoção e o uso continuado são percebidos por toda a
instituição, estes resultados parecem evidenciar que o uso da plataforma Moodle não
é entendido pelos professores como uma iniciativa reconhecida, normalizada e
enraizada na instituição. Situação semelhante é apontada por Dias (2014) sobre as
iniciativas de e-Learning no ensino superior em Portugal. O fator voluntariedade, i.e., o
reconhecimento que embora o uso do Moodle na Instituição seja facultativo, os
professores sentem a necessidade de utilizá-lo, é o fator que apresenta maior nível de
concordância,

seguido

pelo

fator

facilidade

de

utilização

(FU)

e

intenção

comportamental (IC).
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Tabela 3: Resultados do Teste de Mann-Whitney entre os perfis utilizador e potencial utilizador

Verifica-se igualmente que neste último fator – IC, que revela a intenção de
continuar a usar a plataforma no ano letivo seguinte – regista-se um valor de desvio
padrão que sinaliza alguma variabilidade nos dados encontrados, que poderá ser
indicativo de alguma insatisfação dos professores utilizadores face à plataforma, dado
o valor mínimo encontrado (1) corresponder à opção de resposta “discordo totalmente”
(tabela 4).
Tabela 4: Comparação entre os fatores determinantes para os perfis utilizador e potencial
utilizador

Para analisar a existência de relação entre as variáveis “atitude” e “intenção
comportamental”

e

entre

as

variáveis

“normas

subjetivas”

e

“intenção

comportamental”, de forma a testar a segunda e a terceira hipótese, respetivamente,
1841

recorreu-se ao coeficiente de correlação de Spearman. No caso da relação entre
“atitude” e “intenção comportamental” verificou-se a existência de uma relação positiva
e significativa, sendo ela moderada nos utilizadores e forte nos potenciais utilizadores
(tabela 5). No que respeita à relação entre as “normas subjetivas” e “intenção
comportamental”, verificou-se existir uma relação positiva e significativa, sendo um
pouco mais forte nos potenciais utilizadores do que nos utilizadores. Estes resultados
revelam ser consistentes com os dados obtidos noutros estudos (Karahanna et al.,
1999).
Tabela 5: Correlação de Spearman entre a atitude e intenção comportamental para os
utilizadores e potenciais utilizadores

Este facto leva-nos a não aceitar a hipótese de que a relação entre a atitude e a
intenção comportamental será mais forte para utilizadores do que nos potenciais
utilizadores, baseada na premissa que os utilizadores têm um maior contributo da
componente comportamental para desenvolverem uma atitude favorável ao uso
continuado (Karahanna, 1999). Contudo para interpretar este resultado, importa ter em
consideração que 69% dos potenciais utilizadores são na realidade professores que
desistiram de utilizar a plataforma, pelo que é compreensível que a componente
comportamental tenha um peso significativo no comportamento subsequente de
persistir na utilização, atestado pela diferença do valor médio verificado nas variáveis
“utilidade percebida”, “facilidade de utilização” e bastante evidente ao nível da
“intenção comportamental”.
No que respeita à relação entre as “normas subjetivas” e “intenção
comportamental”, verificou-se existir uma relação positiva e significativa sendo um
pouco mais forte nos potenciais utilizadores do que nos utilizadores (tabela 6), sendo
este resultado consistente com os dados obtidos noutros estudos (Karahanna et al.,
1999).
Tabela 6: Correlação de Spearman entre normas subjetivas e intenção comportamental para os
utilizadores e potenciais utilizadores
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Com base nos resultados encontrados, entre os grupos de “utilizadores” e
“potenciais utilizadores”, a IES deverá criar estratégias diferenciadas de acordo com
estes perfis, na medida em que se revelam diferentes os factores que são
determinantes da sua intenção comportamental.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quer no panorama nacional como no internacional, a implementação dos Learning
Management Systems (LMS) nas Instituições de Ensino Superior (IES) está em franca
expansão, dadas as suas propriedades intrínsecas poderem veicular o ensino a
distância, suportar o ensino presencial e/ou fomentar práticas de aprendizagem mais
centrada no aluno e baseadas nos princípios construtivistas (Carvalho, 2008; Maio
2011).
Todavia o processo de integração destes sistemas solicita um investimento
pessoal e profissional dos professores e dos técnicos responsáveis pela dinamização
das iniciativas de implementação, pelo que se torna determinante identificar e
compreender quais os fatores que promovem o sucesso da adoção e do uso
continuado.
Na literatura existem diversos modelos capazes de explicar o processo de
adoção. Neste trabalho foi tido em consideração o modelo de adoção e uso
continuado de Karahanna, Straub e Chervany (1999), que integra os constructos da
Teoria de Difusão de Inovações (Rogers, 1962) e o Modelo de Aceitação de
Tecnologia (Davis, 1989). Esta opção de combinar vários modelos tem surgido em
vários estudos que procuram analisar a relação entre as caracterıś ticas de inovação,
as atitudes e a intenção comportamental dos indivıd
́ uos (Gong, Xu & Yu, 2004; Roca &
Gagné, 2007; Thong, Hong & Tam, 2006), por entenderem como maior o poder
explicativo e preditivo desses modelos.
Podemos considerar que estes dois modelos se complementam, uma vez que a
Teoria de Difusão das Inovações (Rogers, 1995) procura estudar como a atitude é
formada e como são influenciadas as decisões, enquanto que o Modelo de Aceitação
de Tecnologia (Davis, 1989) procura estabelecer uma relação entre a atitude e a
intenção comportamental. Há evidências na literatura que nos motivaram a
desenvolver este trabalho, como o facto de existirem poucos estudos empıŕ icos que
procuram evidenciar a importância de considerar o tempo decorrido entre a adoção e a
subsequente utilização continuada duma inovação, nomeadamente dos LMS
(Bhattacherjee, 2001; Karahanna et al., 1999; Yousafzai, Foxall & Pallister, 2007).
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Este estudo permitiu concluir que o ritmo de adoção não é o mesmo por todos os
elementos da instituição, portanto, consideramos que a instituição deverá delinear
estratégias igualmente distintas, atendendo ao perfil de utilizador. Propomos
igualmente que as estratégias não devem estar apenas relacionadas com o
desenvolvimento de competências digitais dos professores, mas que tenham, também,
em consideração as suas crenças e as atitudes. Como tal, sugerimos que a instituição
deva considerar, entre outras medidas, as seguintes:
• distinguir e identificar os utilizadores e potenciais utilizadores, nomeadamente
diferenciar os que nunca utilizaram o Moodle daqueles que desistiram de usar.
• promover o incremento das interações sociais, podendo esta ser feita através
de uma rede social interna. Esta iniciativa pretende promover a influência dos
“pares” que são próximos do potencial utilizador, informando-o da sua própria
experiência pessoal e da avaliação que fazem sobre o Moodle.
• dinamizar ações de formação que permitam aos professores desenvolverem
uma atitude positiva, que não seja exclusivamente sobre o tipo funcionalidades,
mas que permita o reconhecimento da utilidade, da facilidade de utilização e
compatibilidade do Moodle, centrando a formação nas necessidades
específicas e no favorecimento das atitudes dos professores.
• promover o envolvimento dos órgãos de gestão, pelo reconhecimento e
legitimação do uso do Moodle, de forma a que os professores o reconheçam
como uma iniciativa integrada e apoiada pela instituição.
Neste domínio, estudos futuros ficariam enriquecidos com a análise dos fatores do
processo de adoção e uso continuado pelos estudantes, assim como investigações
que revelem critérios de ordem pedagógica dos LMS como fator determinante para a
sua adoção e uso continuado. De igual modo, sugerimos o desenvolvimento de
investigação no sentido do aperfeiçoamento dos instrumentos que estiveram na base
dos resultados obtidos, o replicar do estudo noutras IES, ampliando-se desta forma a
amostra e ainda, a análise distinta dos subgrupos “professores desistentes” e
“professores resistentes”, isto é, que realmente nunca cederam aos estímulos para a
utilização.
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Resumo:

O presente artigo está inserido num projeto de investigação onde se
pretendeu identificar e sistematizar linhas de orientação para o
desenvolvimento de iniciativas de e-Learning no ensino superior, com
incidência na dimensão organizacional. A presente comunicação focase nos resultados decorrentes do processo de identificação de fatores
críticos de sucesso sobre a dimensão organizacional do e-Learning.
Partindo de um processo de revisão sistemática de 11 modelos de eLearning benchmarking que integram a dimensão organizacional, foi
realizada um mapeamento e análise de conteúdo dos mesmos, o que
conduziu à identificação de 32 fatores críticos de sucesso em iniciativas
de e-Learning, descritores da dimensão organizacional. Os resultados
obtidos sugerem a necessidade de dedicar maior atenção à
componente de planeamento estratégico, bem como às políticas e
processos de incorporação e promoção do potencial do e-Learning no
ensino superior.

Palavras-chave:

e-Learning, ensino superior, e-benchmarking, fatores críticos de
sucesso.

Abstract:

This article is set in a research project whose purpose was to identify
and systematize guidelines on the strategy for the development of elearning initiatives in higher education with the focus on organizational
dimension. This Communication is focused on during the second stage
of such research and presents the process and results obtained through
the identification of critical success factors on the organizational
dimension of e-learning.
Based on a systematic review process of 11 models of e-Learning
benchmarking that comprised an organizational dimension, a content
analysis procedures were developed, which resulted in the identification
of 32 critical success factors in e-Learning initiatives specifically related
to the organizational dimension. These results suggest the need to
assign further attention to strategic planning factor as well as to the
institutional policies and mainstreaming processes to raise the elearning potential in higher education.

Keywords:

e-Learning, higher education, e-benchmarking, critical success factors.

1. INTRODUÇÃO
O Ensino Superior tem vindo a ser influenciado por um conjunto de fatores sociais,
económicos, financeiros, políticos e também de disponibilização de novos serviços e
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meios tecnológicos, que têm alterado de forma constante a definição de missão do
Ensino Superior (ES) e a forma como se concretiza essa mesma missão.
A universidade como organização possui dinâmicas internas e externas
indissociáveis, e a sua missão, objetivos e finalidades evoluem perante as exigências
da própria sociedade, reformando-se ou reorganizando-se de acordo com esta (Kerr,
2001), refletindo sobre o seu papel, ao mesmo tempo que assume novas práticas
convergentes com os imperativos do ES para o século XXI. A instituição universitária
foi obrigada a alargar-se a espaços de aprendizagem formais e não formais, virtuais,
digitais, nos quais tem ainda dificuldades de ação, e mais ainda de interligação com a
sua missão tradicional (Oliver, 2003). Neste sentido, a globalização do ES estabelece,
por um lado, oportunidades para algumas instituições de ensino superior (IES), mas ao
mesmo tempo, para outras, essa globalização surge como ameaça, na medida em que
as obriga a mudar de forma radical as suas estratégias e políticas institucionais (GuriRosenblit, 2015).
Confirma-se assim, a necessidade de novos modelos organizacionais e
pedagógicos no ES, o que decorre, não só de compromissos políticos, económicos e
estratégicos, mas também da necessidade de adaptação e de construção de um ES
ligado à atual Sociedade de Informação e do Conhecimento que, em permanente
mudança, requer paradigmas de ensino e de aprendizagem alicerçados em processos
educativos ativos e inovadores (Figueiredo, 2004), no seio dos quais emerge a
aprendizagem online e o e-Learning.
Ao mesmo tempo constata-se que a investigação académica no âmbito do eLearning no Ensino Superior tem estado predominantemente centrada nas
problemáticas tecnológicas, seguida pelas preocupações de ordem pedagógica e, em
muito menor escala, pelas problemáticas associadas à dimensão organizacional
(Martins & Jorge, 2014; Zawachi-Richter, Barcker & Vogt 2009). Tal reflete as
dificuldades de investigar a temática e indicia que, de um modo geral, as instituições
não possuem uma visão estratégica para a utilização educativa das tecnologias
(Gaytan, 2009). Esta situação, surge, no contexto português, acompanhada da
inexistência de políticas nacionais relativas à implementação de tecnologias digitais no
seio das instituições do Ensino Superior.
Os processos educativos suportados pelo e-Learning influenciam e são
influenciados pelos processos nas organizações, pelo que se torna pertinente
perspetivar os fatores inerentes à dimensão organizacional do e-Learning nas
organizações universitárias (e politécnicas).
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1.1

Finalidade do estudo
Face ao contexto, estabelecemos como propósito a identificação dos fatores que

determinam o menor ou maior desenvolvimento de projetos de e-Learning nas IES,
considerando especificamente a dimensão organizacional. Com o cumprir deste
propósito pretende-se desenhar um quadro de identificação e caracterização desses
fatores, de modo a estabelecer contributos para que as instituições de ensino superior
em Portugal (IESP) possam desenvolver as iniciativas de e-Learning, como parte da
sua estratégia de desenvolvimento institucional no panorama atual.

1.2

Definição de e-Learning
A definição ou delimitação do conceito de e-Learning é evolutiva, contextual e

complexa, variando de acordo com diferentes instituições, grupos profissionais, e
empresas, atravessando diversos espaços e períodos temporais. Consequentemente,
a evolução do conceito de e-Learning está estreitamente interligada à própria evolução
das tecnologias e, por sua vez, aos níveis de adoção/aceitação dessas tecnologias
pelas IES (Rodriguez-Jaime, 2012), o que é influenciado pelo contexto organizacional,
pelo processo de difusão da inovação/adoção de tecnologias nas IES, e pela
interligação que apresenta a variáveis de comportamento organizacional (Godoe &
Johansen, 2012; Masrom, 2007; Parchoma, 2008; Straub, 2009).
A diversidade conceptual sobre o e-Learning é evidenciada por autores de
referência como Guri-Rosenblit (2009), Guri-Rosenblit e Gros (2011), Sangrà et al.
(2011),

Sangrà

et

al.

(2012),

complementada,

ainda,

pela

ideia

de

uma

transversalidade e continuum conceptual (eLearning continuum) no que se refere ao
ensino a distância puro e às diferentes modalidades de ensino-aprendizagem com
suporte na tecnologia, que hoje em dia se registam (Bates, 2015; Bates & Poole, 2003;
Bullen & Bourlova, 2015). Assim, importa clarificar que, no âmbito do presente estudo,
o e-Learning será entendido como: “uma abordagem de ensino e de aprendizagem
que pode incluir de forma integral ou parcial um modelo pedagógico suportado por
recursos, ferramentas e dispositivos eletrónicos, como forma de enriquecer os
processos de comunicação e interação em ambientes educativos”. (Traduzido e
adaptado de Sangrà et al., 2012, p. 152).
2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
A implementação de projetos e iniciativas de e-Learning nas IES está sujeita a
fatores que podem influenciar o sucesso no seu desenvolvimento. Estes fatores têm
origem na forma como as IES equilibram o modelo de negócio com o modelo
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académico tradicional, por forma a adaptarem-se à evolução no panorama vigente do
ES. De uma forma global, tende a organizar-se o e-Learning como um ‘centro de
custo’, com a expectativa de recuperar gastos, economizar recursos e investimento, e
mais raramente como uma possibilidade de gerar novas receitas (Rovai & Downey,
2010). Os mesmos autores identificam os fatores que influenciam o desenvolvimento e
sustentabilidade das iniciativas de e-Learning, nomeadamente: (i) planeamento, (ii)
marketing e captação de alunos, (iii) gestão financeira, (iv) garantia de qualidade, (v)
tendência de retenção de alunos em modalidades on-line, (vi) desenvolvimento
profissional docente e (vii) desenvolvimento pedagógico de cursos on-line.

2.1

Fatores críticos de sucesso sobre o e-Learning no Ensino
Superior
Relativamente a condições que influenciam o desenvolvimento e sustentabilidade

das iniciativas de e-Learning emerge o conceito de fatores críticos de sucesso (FCSs),
como: um conjunto de áreas chave em que os resultados a obter contribuem para o
desempenho e competitividade de um indivíduo, um departamento ou uma
organização, no sentido de cumprir a sua missão (Bhuasiri, Xaymoungkhoun, Zo, Rho
& Ciganek, 2012; Reynolds, 2012). Este conceito tem sido aplicado ao e-Learning no
ES em diversos estudos (Bacsich, 2010; Selim, 2007; Sun, Tsai, Finger, Chen & Yeh,
2008), contudo, integrando a dimensão organizacional, o número de estudos
identificáveis é francamente reduzido (McPherson, 2007; White, 2007).
De acordo com os trabalhos de McPherson (2007) e McPherson e Nunes (2006,
2008), os FCSs são um conjunto de indicadores–chave que evidenciam o progresso
na consecução de objetivos organizacionais, contribuindo para uma melhor perceção
do sucesso e da melhoria da qualidade. O quadro conceptual, proposto por
McPherson, inclui uma dimensão organizacional do e-Learning que considera no seu
seio as estratégias organizacionais, os decisores políticos, os

gestores e

administradores. Os quatro principais FCSs associados à dimensão organizacional do
e-Learning e identificados no framework de McPherson são:
a) assegurar a existência de um plano estratégico institucional adequado para o
e-Learning e que o seu desenvolvimento e implementação são devidamente
conduzidos (liderados);
b) garantir que as necessidades e implicações relativas aos recursos mobilizados
para o e-Learning são claramente compreendidas;
c) reconhecer que as questões relativas à cultura organizacional devem ser
observadas;
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d) tomar em consideração as questões de recursos humanos e desenvolvimento
profissional dos intervenientes em relação ao e-Learning.
Outros autores enumeram um conjunto de fatores-chave mais abrangentes e que
suportam a mudança organizacional no âmbito da introdução de tecnologias. Higgins e
Prebble (2008) identificam um conjunto de fatores estruturados em áreas estratégicas
e questões-chave que podem auxiliar os responsáveis institucionais a planear e gerir
estrategicamente programas de e-Learning. De forma complementar, Bates e Sangrà
(2011), e Marshall (2008) identificam outro conjunto de áreas como relevantes para
responder aos desafios institucionais colocados pela adoção da tecnologia, em
contexto de ensino superior; destacam: i) o planeamento e estratégia institucional, ii) o
papel da governança, iii) a liderança, a cultura e estrutura organizacionais, iv)
recursos, v) gestão e avaliação da qualidade, vi) os mercados pretendidos ou a atingir
com o e-Learning; vii) os modelos de ensino e aprendizagem e o seu alinhamento com
o e-Learning; viii) o desenvolvimento profissional docente, ix) apoio a alunos e a
qualidade, fiabilidade e validade sobre a avaliação do e-Learning.
A identificação e estruturação de um quadro de análise baseado nos FCSs revela
interesse por permitir estabelecer critérios para a avaliação da e-maturidade
institucional para o e-Learning nas IES (Bullen & Bourlova, 2015; Bates & Sangrà,
2011), nomeadamente através da resposta a questões como:
a. existem

na

instituição

“champions”

com

capacidade,

poder

de

influência/decisão e que reconhecem a importância do e-Learning na e para
a instituição?
b. a instituição possui infraestruturas tecnológicas atuais e adequadas,
abrangentes, que permitem a todos os membros da comunidade académica
ter acesso a serviços de TI (computadores, rede, aplicações, etc.), de
acordo com as suas necessidades?
c. os sistemas e processos administrativos da instituição foram digitalizados
(desmaterializados) e todos os elementos da comunidade académica têm
acesso a esses serviços através da internet?
d. a instituição possui uma estratégia de e-Learning, ou razões e motivos
estratégicos para a utilização do e-Learning?
e. a instituição fornece apoio financeiro, adequado e estruturado para o
desenvolvimento do e-Learning?
f.

na globalidade, professores, alunos, funcionários (e investigadores) estão
preparados para a utilização do e-Learning?
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g. qual é o grau de abrangência da formação e suporte dado ao corpo docente
(e demais interessados) para a utilização do e-Learning?
h. a instituição tem uma cultura organizacional favorável para a utilização e
desenvolvimento do e-Learning?
Os critérios enunciados estruturam a dimensão organizacional do e-Learning nas
IES, e estabelecem como elemento para a avaliação dessa mesma dimensão, a ematuridade, possibilitando uma análise do grau de desenvolvimento do e-Learning,
independentemente das tecnologias de suporte e dos processos pedagógicos
adotados (Marshall, 2008).
3. METODOLOGIA
A fase de investigação relatada no presente artigo teve como base o trabalho
desenvolvido anteriormente pelos autores (Monteiro & Pedro, 2014; Monteiro, Pedro &
Sangrà, 2014), de recolha e análise sistemática (scoping review) de 46 modelos de ebenchmarking e de avaliação da qualidade do e-Learning. Decorrente dessa revisão
sistemática de literatura e da aplicação de critérios de elegibilidade resultaram 11
modelos, onde os elementos de informação fornecidos sobre a dimensão
organizacional se revelaram explicitados e por tal passíveis de análise.

3.1

Análise e mapeamento dos fatores críticos de sucesso
Com base na informação textual sistematizada em cada um dos 11 modelo de e-

benchmarking procedeu-se ao mapeamento de frases e expressões, organizados por
categorias, em função dos conceitos resultantes do enquadramento teórico e da
informação fornecida pelos próprios modelos. Relativamente a iniciativas de eLearning no ES organizaram-se assim as seguintes categorias: i) mudança
institucional, ii) políticas institucionais e governação; iii) estratégia de e-Learning como
suporte para uma estratégia e inovação pedagógicas, iv) políticas financeiras
institucionais, v) políticas tecnológicas institucionais, vi) políticas institucionais sobre os
alunos, vii) políticas institucionais sobre os docentes, viii) iniciativas de formação para
docentes, ix) estratégia institucional, x) gestão de iniciativas de e-Learning, xi)
planeamento institucional, xii) desenvolvimento organizacional, xiii) comunicação
institucional, xiv) suporte institucional aos utilizadores, xv) avaliação da qualidade e
acreditação e xvi) questões legais.
A transposição da revisão bibliográfica e mapeamento dos FCSs foi realizada em
Língua Inglesa durante todas as etapas do processo como forma de prevenir
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alterações

de

conteúdo,

significado

e

terminologia,

tendo

sido

igualmente

acompanhado por um especialista nativo em Língua Inglesa. No processo de revisão
foi ainda possível contar com a colaboração de especialistas internacionais, cuja área
de investigação se ligava concretamente à dimensão organizacional do e-Learning e
e-Learning benchmarking (a saber Paul Bacsich, Tony Bates e Stephen Marshall).
Só na etapa final se procedeu a um processo de localising (tradução e
contextualização) dos FCSs para Língua Portuguesa, revisto por um elemento externo
à investigação com conhecimentos especializados não só em e-Learning, mas
também em Língua Inglesa.
A primeira lista obtida resultou em 37 FCSs, organizados pelas categorias
enunciadas, e que foram sucessivamente analisados e depurados de forma crítica em
várias iterações do trabalho e que conduziram ao documento final. Estes processos
iterativos tiveram por finalidade identificar similaridades e redundâncias entre os FCSs,
tomando-se opções quando à junção de FCSs com sobreposições no seu conteúdo
e/ou proximidade temática.
Concluído o processo de análise, mapeamento, revisão e depuração do texto
inicialmente obtido, resultou uma lista de 32 FCSs, que incluem na sua descrição os
vetores mais relevantes inerentes à dimensão organizacional do e-Learning no ES.
4. RESULTADOS
Assim resultam do processo, da análise e mapeamento a identificação dos FCSs
com relevância para a dimensão organizacional do e-Learning, os designados e
descritos na lista seguinte:
1.

Estratégia institucional para e-Learning
Implica o desenvolvimento de planos operacionais formais desenvolvidos
em articulação com estratégias institucionais para o e-Learning e em
alinhamento com a estratégia política e de gestão global da instituição.

2.

Gestão formal e estratégica do e-Learning
Refere-se à existência de um plano de gestão para a iniciativa e-Learning, o
qual considera claramente o impacto estratégico e a contribuição esperada
das tecnologias e dos projetos de e-Learning para as atividades de
governança institucional. Deve ainda, identificar e acompanhar o menor ou
maior contributo dessas iniciativas para a concretização de objetivos
estratégicos e operacionais da instituição.

3.

Suporte institucional para desenvolvimento do e-Learning
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Refere-se à implementação de um plano para o desenvolvimento
institucional do e-Learning, o qual menciona formalmente as implicações
políticas e estratégicas previstas, sendo o mesmo assumidamente
considerado nos processos de tomada de decisão por parte dos órgãos
diretivos. O plano de desenvolvimento institucional do e-Learning deve ser
formal e endossado pela liderança institucional, para que seja conhecido e
assumido por toda a instituição, garantindo que todas as iniciativas são
complementares e transversais entre si, evitando a redundância de
iniciativas e a duplicação de recursos.
4.

Política institucional e governança para o e-Learning
Refere-se ao estabelecimento de objetivos estratégicos institucionais que
incluem explicitamente o e-Learning, no que se refere às políticas de ensino
e aprendizagem da instituição.
Inclui uma visão prospetiva e a definição de uma missão operacional para a
utilização institucional do e-Learning, ambas alinhadas com as estratégias
da instituição, com o seu orçamento financeiro, com as expectativas do
corpo docente, discente e outros agentes envolvidos.

5.

Iniciativas institucionais para o e-Learning
O desenvolvimento de e-Learning em instituições de ensino superior pode
ser impulsionado por políticas institucionais (numa abordagem top-down),
em vez de ser apenas desenvolvido por algumas iniciativas departamentais,
locais ou individuais (abordagem bottom-up).

6.

Iniciativas locais ou departamentais para o e-Learning
O desenvolvimento de e-Learning na instituição de ensino superior pode ser
conduzido

e

desenvolvido

por

iniciativas

individuais,

locais

ou

departamentais isoladas (abordagem bottom-up), e não apenas e
exclusivamente como resultado de políticas institucionais (abordagem topdown).
7.

e-Learning e mudança institucional/organizacional
Perspetiva desenvolver a responsabilidade da instituição e potenciar uma
cultura organizacional que estimule o uso do e-Learning, o que requer, à
instituição, o estabelecimento de mudanças na sua estrutura organizacional
para, num primeiro momento, integrar e responder às necessidades de um
ensino mais acessível, flexível e bem disseminado por via do e-Learning e,
num segundo momento, definir as responsabilidades institucionais e
operacionais expectáveis em torno da qualidade do trabalho desenvolvido
nas iniciativas de e-Learning.
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8.

Partilha institucional de recursos em iniciativas de e-Learning
Refere-se à partilha sistemática de procedimentos, recursos e ferramentas,
entre os elementos envolvidos em iniciativas de e-Learning, com vista à
difusão de conhecimentos dentro da instituição e entre as instituições.

9.

Papel do e-Learning na estratégia e tomada de decisão institucional e
no suporte à inovação
O e-Learning surge como parte integrante da estratégia educacional geral
da instituição, o que implica a compatibilidade entre as abordagens para o
e-Learning definidas por departamentos/faculdades e o plano institucional
para o e-Learning, havendo assim uma compreensão alargada e um
envolvimento conjunto na implementação da política institucional assumida
para o e-Learning.
O potencial inerente a iniciativas em e-Learning é usado como inovação
pedagógica, tecnológica e organizacional, sendo assumido em alinhamento
com princípios de adequação pedagógica, sensibilidade social e eficiência
financeira.

10.

Liderança e responsabilidade institucional para o e-Learning
Refere-se ao estabelecimento de uma estrutura transversal e articulada de
gestão organizacional do e-Learning, com funções muito bem definidas;
estrutura esta que é claramente conhecida e reconhecida na instituição.
Isto requer que os órgãos de direção e os responsáveis-chave: i) se
encontrem envolvidos no dia-a-dia das atividades e iniciativa de e-Learning,
ii) promovam a literacia digital dentro da instituição e iii) garantam que todos
os intervenientes de relevo são envolvidos no plano estratégico para o eLearning.

11.

Processos e mecanismos para a governação do e-Learning
Refere-se à capacidade de integrar as iniciativas de e-Learning em outras
atividades de ordem académica e pedagógica, bem como nos processos de
integração com outros de sistemas de informação, de gestão e de
qualidade da organização.

12.

Representação e participação de diferentes stakeholders na gestão do
e-Learning
Refere-se à inclusão dos principais atores-chave no processo de
implementação e definição de políticas para o e-Learning.
Esses processos de implementação de e-Learning podem atuar como fator
de mudança organizacional e, muitas vezes, envolvem disrupção no
trabalho de diferentes colaboradores e serviços. Isto implica a identificação
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e envolvimento desses colaboradores-chave (stakeholders), nos quais se
inclui: i) os representantes nas estruturas de tomada de decisão
institucional (direções científicas, pedagógicas, técnicas) com experiência
em e-Learning, ii) estudantes, os quais devem ser igualmente envolvidos,
iii) os docentes, os quais devem ser envolvidos de modo formal, na criação,
adaptação, implementação e revisão de planos, estratégias e políticas
institucionais na área.
13.

Impacto estratégico das iniciativas de e-Learning
Refere-se ao impacto estratégico das iniciativas de e-Learning, o qual é
adequadamente

monitorizado

e

institucionalmente

reportado,

sendo

formalmente utilizado para modificar objetivos e estratégias institucionais ou
políticas relacionadas com o e-Learning.
14.

Eficiência e sucesso das políticas e estratégias para o e-Learning
Remete para as estratégias e políticas institucionais de ensino e
aprendizagem, que são regular e formalmente revistas para garantir que os
vários aspetos associados ao e-Learning são considerados

15.

Resultados das iniciativas de e-Learning como elementos de
monitorização e revisão da estratégia e-Learning
Refere-se

à

definição

formal

de

processos

independentes

de

acompanhamento interno e externo, realizados antes, durante e após a
implementação das iniciativas de e-Learning, sobre o seu sucesso ou
fracasso, sendo este considerado sob a perspetiva de estudantes e
docentes. Isto envolve, por exemplo, avaliação da qualidade e quantidade
de uso da plataforma de e-Learning disponibilizada e mensuração da
eficácia da equipa promotora de desenvolvimento profissional docente na
área do e-Learning.
16.

Colaboração interinstitucional no âmbito das iniciativas de e-Learning
Refere-se

a

atividades,

iniciativas

ou

projetos

colaborativos

interinstitucionais, que incluem trabalho conjunto, parcerias e acordos de
intercâmbio com outras instituições de ensino ou de fornecedores de
serviços, por forma de desenvolver serviços na área de e-Learning.
17.

Avaliação de necessidades para implementação de iniciativas de eLearning
Refere-se ao planeamento de iniciativas de e-Learning, que inclui a análise
de necessidades na área, em particular para identificar as tecnologias de
aprendizagem necessárias para responder às necessidades de estudantes,
docentes e da organização.
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18.

Custos e benefícios do e-Learning
Refere-se à definição de um orçamento ou de um planeamento financeiro
para a área do e-Learning, de forma a garantir o investimento e o suporte
necessário à continuidade desta área de atuação.

19.

Análise de risco em iniciativas de e-Learning
Refere-se à integração de uma componente de análise de risco ao
planeamento estratégico e institucional na abordagem a iniciativas de eLearning. Essa análise de risco deve ser realizada regularmente para
identificar as necessidades de mudanças de governança e de gestão, e
eventualmente, alteração dos planos de investimento tecnológicos ou
estratégias para o e-Learning.

20.

Planeamento institucional para as tecnologias de informação e
comunicação
Refere-se à necessidade de planos, políticas e/ou estratégias institucionais
que descrevam os processos de adoção, aquisição, implantação, suporte,
manutenção, avaliação de riscos e, também, modernização de hardware e
software para e-Learning. Isso também, significa que as iniciativas de eLearning devem ser alinhadas e compatibilizadas com os planos
tecnológicos institucionais para a área das tecnologias de informação e
comunicação.

21.

Infraestrutura e sistemas de informação para o e-Learning
Refere-se ao estabelecimento e garantia de existência de procedimentos
adequados, confiáveis e seguros para a atualização de todos os sistemas,
infraestruturas e equipamentos que suportam as iniciativas de e-Learning.

22.

Afetação de recursos para as iniciativas de e-Learning
Refere-se a critérios, formalmente definidos, para a afetação de recursos a
iniciativas de e-Learning. Inclui o investimento financeiro e os custos de
manutenção, bem como os recursos humanos e técnicos, os quais devem
ser coordenados em toda a instituição para garantir que todas as iniciativas
em implementação se revelam complementares e articuladas. Preconiza
uma avaliação sistemática sobre eventuais sobreposições e duplicação de
recursos/instalações para e-Learning.

23.

Investigação e inovação em iniciativas de e-Learning
Refere-se à necessidade de estabelecimento de uma política de
investigação e inovação para apoio ao desenvolvimento e/ou avaliação de
novas abordagens técnicas e pedagógicas para o e-Learning, o que requer
uma constante e iterativa inovação curricular, investigação sobre pedagogia
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e oferta formativa em e-Learning, bem como um programa de atividades
para apoio à estratégia institucional de e-learning.
24.

Incentivos para a adoção e utilização do e-Learning
Refere-se a iniciativas de promoção do e-Learning, tanto junto de
estudantes como de docentes, operacionalizadas através da oferta de
recompensas, incentivos, prémios em e-Learning, o que deve surgir
associado a ações de identificação (prévia ou posterior) das competências
e conhecimentos necessários para atuar eficazmente na área.

25.

Desenvolvimento profissional docente para o e-Learning
Refere-se a iniciativas ou programas de desenvolvimento profissional para
todos os colaboradores da organização que desenvolvem atividades para o
e-Learning, nomeadamente aqueles que concebem cursos e/ou conteúdos
com uma componente de aprendizagem assistida por tecnologias.
Tal inclui que os programas de desenvolvimento profissional para eLearning sejam desenvolvidos em conjunto com o corpo docente, a fim de
identificar e satisfazer as suas necessidades de apoio e formação.

26.

Incentivos aos docentes para a adoção e utilização do e-Learning
Refere-se a iniciativas desenvolvidas para motivar, incentivar, reconhecer e
recompensar os colaboradores que se envolvem em atividades de eLearning e que participam em redes profissionais e comunidades de
aprendizagem para avaliar, desenvolver e partilhar conhecimentos e boas
práticas na área.

27.

Pessoal de apoio a iniciativas de e-Learning
Refere-se à existência de pessoal com experiência em e-Learning e
conhecimentos e competências multidisciplinares, disponível para apoiar e
desenvolver

as

competências

de

outros

intervenientes

(docentes,

investigadores ou estudantes) responsáveis pela criação de recursos
técnicos e pedagógicos, de apoio à criação de conteúdos on-line, ou outras
atividades ligadas ao instructional design e a serviços multimédia.
28.

Comunicação externa, marketing e publicidade para o e-Learning
Refere-se à existência de uma unidade ou serviço responsável pela
realização de atividades de promoção das iniciativas institucionais de eLearning em contextos externos, nomeadamente em mercados associados
à (s) áreas (s) de atividade da instituição (exemplo: divulgação de cursos
para públicos-alvo específicos).

29.

Comunicação interna na instituição sobre o e-Learning
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Refere-se à relevância da mobilização dos mecanismos de comunicação
interna e à ampla difusão e compreensão do papel do e-Learning no seio
da instituição. Considera, de igual modo, a promoção do comprometimento
de toda a instituição com as políticas e planos de implementação e melhoria
das iniciativas de e-Learning, garantindo, assim, a visibilidade da oferta
institucional na área, bem como os resultados em e-Learning.
30.

Avaliação da qualidade em e-Learning
Refere-se ao estabelecimento de um processo documentado e conhecido
na instituição sobre os procedimentos associados à avaliação contínua da
qualidade, para melhorar as iniciativas em e-Learning, analisando-se,
nestes, pontos como: o desempenho docente, a qualidade pedagógica, a
utilização eficaz e a qualidade dos recursos, em concordância com as
diretrizes de benchmarking internas e externas. Preconiza-se que estes
procedimentos devem ser tão rigorosos como os aplicados ao ensino
presencial.

31.

Certificação e acreditação de e-cursos e programas em e-Learning
Refere-se aos processos e mecanismos estabelecidos pela instituição com
vista ao cumprimento de legislação e regulamentos sobre oferta formativa
superior em e-Learning, garantindo assim, a qualidade dos produtos e
serviços fornecidos em conformidade com as exigências dos organismos
governamentais.

32.

Questões legais sobre o e-Learning
Refere-se a considerações de ordem ética ou legais (regulamentação,
orientações, acordos), vigentes na instituição (ou emanadas pela
legislação), sobre a utilização de e-Learning, para estudantes, docentes e
outros colaboradores. Tal inclui questões legais associadas a direitos de
autor, direitos de imagem, e outros direitos de propriedade intelectual,
regulamentação relativa a plágio e integridade académica, com especial
enfâse na atividade desenvolvida em ambientes digitais e na (re) utilização
de recursos pedagógicos disponibilizados on-line.

5. CONCLUSÕES
No conjunto dos FCSs obtidos no enquadramento teórico, pode reconhecer-se
determinada correspondência entre estes e os resultados obtidos por outros autores,
nomeadamente:
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A presença de FCSs relativos a Estratégia institucional para e-Learning,
Gestão formal e estratégica do e-Learning, Suporte institucional para
desenvolvimento do e-Learning, Política institucional e governança para o eLearning, já anteriormente identificados por Higgins e Prebble (2008),
McPherson (2007), White (2007) e Sangrà (2008), sinalizando-de assim, a
necessidade de um planeamento estratégico, que inclua políticas e processos
de incorporação e promoção do potencial do e-Learning no ensino superior;



Os FCSs de Avaliação de necessidades, para implementação de iniciativas de
e-Learning, Infraestrutura e sistemas de informação para o e-Learning,
Afetação de recursos para as iniciativas de e-Learning e Pessoal de apoio a
iniciativas de e-Learning revelam-se concordantes com o trabalho de
McPherson (2007), salientando a necessidade das instituições atenderem a
tecnologias e serviços de suporte para e-Learning e relevando que fatores
relativos à obtenção e manutenção de recursos tecnológicos, financeiros e
humanos são parte importante das questões organizacionais.



sobre os FCSs Investigação e inovação em iniciativas de e-Learning,
Incentivos para a adoção e utilização do e-Learning, Desenvolvimento
profissional docente para o e-Learning e Incentivos aos docentes para a
adoção e utilização do e-Learning, a investigação havia, também, sinalizado os
mesmos como fatores críticos de sucesso, sublinhando prioritariamente os
incentivos para o desenvolvimento do e-Learning pelo corpo docente e o
desenvolvimento profissional docente (Higgins & Prebble, 2008; McPherson,
2007).



De acordo com a revisão de literatura, um outro conjunto de FCSs identificado
no presente trabalho, como a Análise de risco em iniciativas de e-Learning, os
Custos e benefícios do e-Learning, e Questões legais sobre o e-Learning
demonstram surgir com limitada relevância no seio da componente
organizacional. São, raramente referidos em estudos científicos, o que se
compreende pela sua associação a domínios da Gestão, das Finanças e do
Direito. Ainda assim, foram entendidos como importantes de adicionar ao
estudo.

Finaliza-se sinalizando que a principal contribuição desta fase específica de
investigação reside efetivamente na identificação, sistematização e consequente
descrição de um conjunto de fatores críticos associados ao e-Learning nas IES, com
foco na sua dimensão organizacional, os quais se entende importante disseminar pela
potencial utilidade que revelam para as IES, em particular para os seus responsáveis,
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no suporte à definição de linhas estratégicas de ação no âmbito do e-Learning no
ensino superior.
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Resumo:

Este texto apresenta os resultados de uma investigação que teve como
objetivo verificar a intensidade e a frequência com que mestrandos do
curso de Ciências da Educação: Tecnologia Educativa, oferecido pela
Universidade do Minho na modalidade blended-learning, experimentam
sentimentos de nuances positivas e negativas. Participaram da
investigação 26 estudantes de um total de 49 convidados. O
instrumento de coleta de dados utilizado foi um inquérito de
autopreenchimento online, cujo link foi enviado aos estudantes via
correio eletrônico. No inquérito os estudantes foram apresentados a
uma lista de 40 sentimentos de nuances positivas e negativas, sendo
convidados a indicar a intensidade e a frequência com que
experimentavam cada um deles, a partir de uma escala crescente de 1
a 10. Para a análise dos dados foram utilizadas técnicas de estatística
descritiva, e para algumas das variáveis independentes procedeu-se o
Teste de Levene para igualdade de variâncias e o Teste T-Student
para igualdade de médias. Para tanto fez-se uso do Software Package
Social Science (SPSS). A análise descritiva dos dados indicou a
predominância dos sentimentos de nuances positivas em relação aos
de nuances negativas no que se refere às médias das respostas dos
participantes nos fatores intensidade e frequência. O Teste de Levene
para igualdade de variâncias e o Teste-T-Student para igualdade de
médias, à significância de 0,05, demonstraram que os estudantes que
não haviam tido experiências anteriores com a modalidade blendedlearning apresentaram médias maiores e diferenças consideradas
significativas para o sentimento inquietação no quesito intensidade e
para os sentimentos impotência e preocupação no quesito frequência.
Tais resultados sugerem a relevância de se pensar na organização de
cursos de capacitação nas ferramentas e estratégias do blendedlearning antes do início da primeira unidade curricular do mestrado,
visando minimizar tais sentimentos desconfortáveis entre os estudantes
mais inexperientes na modalidade.

Palavras-chave:

Afetividade na educação superior, educação a distância, blendedlearning.

Abstract:

The present text shows the results of an investigation that aimed to
check the intensity and the frequency Master’s candidates of
Educational Sciences: Educational Technology, offered by University of
Minho in blended-learning mode, experience positive and negative
shades of feelings. Twenty-six out of forty-nine invited students
participated in the investigation. The instrument for collecting data was
an online autofilled questionnaire whose link was sent to the students
by e-mail. The questionnaire presented the students a list of 40 positive
and negative shades of feelings and they were asked to point the
intensity and frequency they felt each of them on a scale of 1 to 10. For
data analysis, some techniques of descriptive statistics were used, and
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for some independent variables, the Levene Test was employed for
variance equality and the T-Student Test was employed for equality of
means. For that, the Software Package Social Science was used. The
descriptive analysis of data showed that positive shades of feelings
predominate over negative shades regarding the average of the
participants’ answers on intensity and frequency. The Levene Test for
variance equality and the T-Student Test for equality of means, to the
significance of 0,05, showed that the students who had not had
previous experience with blended-learning mode showed higher means
and differences considered significant for feelings of anxiety concerning
intensity and feelings of impotence and worry concerning frequency.
Such results suggest the relevance of thinking about organizing training
courses with blended-learning tools and strategies before the beginning
of the first curricular unit of Master’s program, aiming to minimize such
uncomfortable feelings among the most inexperienced students in that
mode.
Keywords:

Affectivity in higher education, distance education, blended-learning.

1. INTRODUÇÃO
O presente texto faz parte de um projeto de investigação mais amplo que se
debruça sobre o papel da afetividade na educação superior a distância. O recorte aqui
apresentado mostra os resultados de uma investigação que teve como objetivo
verificar a intensidade e a frequência com que mestrandos do curso de Ciências da
Educação:

Tecnologia

Educativa,

oferecido

pela

Universidade

do

Minho,

experimentavam sentimentos de nuances positivas e negativas.
O mestrado em questão tem sido oferecido na modalidade blended-learning (blearning) desde a edição 2009-2010 (Silva & Conceição, 2013). O termo blendedlearning foi cunhado por Graham (2005), para se referir aos cursos construídos a partir
de uma “mistura harmoniosa” entre momentos presenciais e a distância.
Tomando-se como referencial a Teoria Psicogenética de Wallon, a afetividade
pode ser compreendida como o movimento a partir do qual o ser humano é afetado
pelo seu mundo íntimo e pelo mundo externo, experimentando sensações de
tonalidades agradáveis ou desagradáveis. Em outras palavras, o indivíduo sente os
estados de bem ou mal-estar à medida em que vai sendo atingido por seu entorno
(Mahoney & Almeida, 2005; Dér, 2004).
O domínio afetivo engloba as funções responsáveis pelas emoções, sentimentos
e paixões. Esses três elementos são decorrentes de fatores orgânicos e sociais e se
configuram de maneira diferente: na emoção ocorre o predomínio da ativação
fisiológica; no sentimento da ativação representacional e na paixão do autocontrole.
(Wallon, 2005; Mahoney & Almeida, 2005).
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A título de exemplo, imaginemos a emoção de uma pessoa que acaba de receber
a notícia de que ganhou um prêmio milionário na loteria. A emoção provocada por
esse tipo de situação costuma vir acompanhada de intensa euforia e das mais
diversas reações corporais e motoras: choro, taquicardia, tremores e por aí vai; sendo
a exteriorização do afeto, tal emoção será percetível a quem estiver perto do indivíduo
no momento da notícia que a desencadeou. Passado algum tempo e esvaziada a
emoção, a pessoa poderá nomear os sentimentos associados àquela situação:
felicidade,

animação,

entusiasmo,

etc.

Uma

vez

que

os

sentimentos

são

representacionais, para que se tornem percetíveis aos demais, faz-se necessário que
sejam nomeados por quem os experimenta: “sinto-me feliz, animada e entusiasmada
com o prêmio que recebi”. Imaginemos que, após algum período de reflexão, por mais
que o feliz ganhador tivesse o desejo de gritar aos quatro ventos a sua condição de
novo milionário, tenha se contido por ponderar que seria uma atitude de exposição
imprudente; tal autocontrole consistiria na paixão.
Sendo o elemento representacional da afetividade, o sentimento acaba por se
mostrar mais acessível para investigações que buscam a perceção dos participantes
sobre uma determinada situação.
Imprescindível para o sucesso dos processos de ensino e aprendizagem sob
quaisquer circunstâncias e condições, o papel da afetividade ganha perspetiva
diferente quando se trata da Educação a Distância (EaD). Nörnberg (2011), ao mesmo
tempo, em que enfatiza o potencial da EaD como impulsionadora da democratização
da educação, na medida em que possibilita o rompimento de barreiras físicas e
temporais, chama a atenção para a importância da construção de uma arquitetura
pedagógica que possibilite a sua plena utilização, ressaltando a questão da afetividade
nas interações nos ambientes virtuais como um aspecto fundamental a ser
considerado neste processo. Para a autora, a afetividade é “o elo visceral entre a
permanência ou não dos sujeitos no ambiente virtual de aprendizagem” (idem, p. 13).
Almeida (2003, p. 79) destaca que mais do que “[...] disponibilizar informações
pertinentes de maneira organizada e no momento apropriado”, é imprescindível “[...]
criar um ambiente que favoreça a aprendizagem significativa do aluno”. Mas tal
empreitada não é exequível sem o estabelecimento de relacionamentos que
favoreçam a construção colaborativa do conhecimento. A mesma autora destaca,
ainda, que quando não é bem conduzida a educação a distância pode dificultar o
estabelecimento de “inter-relações entre emissor e receptor”.
Não se pode perder de vista que as relações pedagógicas online incluem
dimensões técnicas e humanas, sendo que as primeiras são importantes, mas não
suficientes para garantir o sucesso da aprendizagem, uma vez que para além da
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tecnologia, são imprescindíveis estratégias pedagógicas que deem conta de
“comunicar e educar em nosso tempo” (Conceição, 2011; Silva & Osório, 2009).
Diante do exposto, sem minimizar a relevância dos estudos que têm se debruçado
sobre os métodos e tecnologias mais apropriados para levar adiante essa forma de
educação, evidencia-se a necessidade de discussões que tenham como foco os
principais sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem: docentes e
discentes. E é na busca da perceção dos discentes que se situa este trabalho.
Considerando-se que o conceito afetividade tem sido alvo de diversas
interpretações, algumas delas bastante equivocadas, cabe esclarecer ao leitor de que
lugar falamos quando usamos o termo. Para tanto, o próximo tópico apresenta uma
breve explanação sobre a afetividade à luz da Psicogenética de Henri Wallon.
2. AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO: PSICOGENÉTICA WALLONIANA
A psicogenética walloniana é alicerçada fundamentalmente na compreensão da
pessoa como um ser completo, integrado ao meio em que está inserido. Crítico das
concepções reducionistas, herdadas de Descartes, que circunscrevem a compreensão
do indivíduo a um ou a outro elemento da dualidade espírito-matéria, Wallon apoiou-se
no materialismo histórico-dialético para buscar a superação da dicotomia entre a
psicologia da introspeção, que via o psiquismo como entidade incondicionada; e o
materialismo mecanicista, que postulava a visão organicista de que o pensamento
nada mais era que um produto do cérebro, tal qual a bile é um produto do fígado
(Wallon, 2005; Galvão, 2014; Dourado & Prandini, 2002).
Adepto do método dialético, Wallon (2005) recusou-se a recortar qualquer um dos
aspectos do ser humano e estudá-lo desconectado do conjunto, defendendo que tal
compreensão só é possível a partir da totalidade dos conjuntos funcionais que
compõem o psiquismo humano, quais sejam: a motricidade, a cognição, a afetividade
e a pessoa. Motricidade, cognição e afetividade atuam de maneira amalgamada na
constituição e na evolução da pessoa em todas as suas inúmeras possibilidades
(Wallon, 2005; Mahoney & Almeida, 2005).
Embora, para fins didáticos, motricidade, cognição e afetividade sejam tratadas
separadamente, Wallon (2005) enfatiza que essa divisão é um artifício necessário para
fins de descrição, tendo em vista que as três atuam em conjunto como um sistema
regulador do psiquismo humano. Conforme elucidam Mahoney e Almeida (2012, p.
15):
“O motor, o afetivo, o cognitivo, a pessoa, embora tenham
identidade estrutural e funcional diferenciadas, estão tão integrados
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que cada um é parte constitutiva dos outros. [...] Uma das
consequências dessa interpretação é de que qualquer atividade
humana sempre interfere em todos eles. Qualquer atividade motora
tem ressonâncias afetivas e cognitivas; toda disposição afetiva tem
ressonâncias motoras e cognitivas; toda operação mental tem
ressonâncias afetivas e motoras. E todas essas ressonâncias têm
um impacto no quarto conjunto: a pessoa, que, ao mesmo tempo
que garante essa integração, é resultado dela.”

Nesse estudo, sem desconsiderar o papel das funções cognitiva e motora ou
perder de vista que todas atuam de maneira imbrincada, o foco se encontra no
domínio da afetividade.
Conforme anteriormente mencionado, o conjunto afetivo engloba as funções
responsáveis pelas emoções, sentimentos e paixões; sendo que a emoção
corresponde à “exteriorização” da afetividade por meio da sua expressão corporal e
motora, o sentimento à expressão representacional da afetividade e a paixão ao
mecanismo de autocontrole que “silencia” a emoção (Mahoney & Almeida, 2005; Dér,
2004).
Tassoni & Leite (2013) afirmam que as aulas costumam ser permeadas pela troca
constante de sentimentos de diversas naturezas e nuances, que afetam tantos os
professores, quanto os alunos: alegria, tristeza, ansiedade, confiança, insegurança,
vergonha, entusiasmo, orgulho, insatisfação, indiferença, consideração, etc. O quanto
tais sentimentos caminharão para nuances mais ou mesmo positivas depende, não
exclusivamente, mas de maneira considerável, da prática docente.
Questionando a tradição das escolas privilegiarem a cognição em detrimento da
afetividade, Leite (2012) enfatiza que as práticas de mediação pedagógica são
marcadamente afetivas, tendo em vista que o professor é o principal agente mediador
entre o aluno (sujeito da aprendizagem) e o conteúdo escolar (objeto da
aprendizagem) e que as relações estabelecidas entre sujeito, objeto e mediador nunca
serão neutras, pois transcendem as “esferas cognitivas/intelectuais”, provocando nos
interlocutores do processo ensino-aprendizagem repercussões “[...] de natureza
basicamente afetiva que podem variar entre fortes movimentos de aproximação ou de
afastamento, ou seja, relações de amor ou de ódio, nos seus extremos” (idem, p. 362).
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com o objetivo de verificar a intensidade e a frequência com que experimentam
sentimentos de nuances positivas e negativas, foram convidados a participar desta
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investigação 49 estudantes do Mestrado em Ciências da Educação, na especialidade
Tecnologia Educativa, do Instituto de Educação da Universidade do Minho.
Os convites foram realizados via correio eletrônico, por três vezes no intervalo de
quinze dias, conforme preconizam os processos de recolha de dados online (Pinheiro
& Silva, 2004). Na mensagem, além de uma explicação sucinta sobre os objetivos da
investigação, os estudantes receberem um link por meio do qual poderiam aceder a
um inquérito de autopreenchimento online. Antes de terem acesso às questões do
inquérito, os estudantes leram e deram anuência ao Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Aceitaram participar da investigação 26 estudantes, o que corresponde a
uma taxa de retorno de 53%, bem acima do que sucede na investigação em ciências
sociais (Pinheiro & Silva, 2004).
Os dados aqui apresentados correspondem a três blocos do inquérito, que pode
ser verificado acedendo ao link http://goo.gl/forms/AiZjJVhDp7. O primeiro bloco
analisado foi composto pelas variáveis independentes do estudo: gênero, idade,
estado civil, nacionalidade, curso superior realizado, área de atuação, atuação como
professor e/ou tutor em cursos de educação a distância, experiência anterior em
cursos na modalidade b-learning. No segundo bloco os estudantes foram
apresentados a uma lista de 40 sentimentos de nuances positivas e negativas, sendo
convidados a indicar a intensidade com que sentiam cada um deles, em uma escala
crescente de 1 a 10, em que 1 correspondia a “não sinto de forma alguma” e 10 a
“sinto com extrema intensidade”. O terceiro bloco foi composto pela mesma lista de
sentimentos do bloco anterior, mas nele os estudantes deveriam indicar a frequência
com que experimentavam cada sentimento, sendo que 1 correspondia a “nunca” e 10
a “com muita frequência”.
Para a análise dos dados foram utilizadas técnicas de análise descritiva. Para
algumas das variáveis independentes foram realizados o Teste de Levene para
igualdade de variâncias e o Teste T-Student para igualdade de médias. Para tanto fezse uso do SPSS.
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A partir dos dados referentes ao primeiro bloco do questionário foi realizada a
análise descritiva das informações pessoais, acadêmicas e profissionais dos
participantes desta investigação, bem como da sua experiência anterior com a
realização de cursos na modalidade b-learning.
Conforme pode ser observado na Tabela 1, existe ligeira predominância de
mulheres (57,7%). Trata-se de um grupo maduro, em que a maioria tem 36 anos ou
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mais (73%), é casado ou faz parte de uma união estável (65%). É possível que o fato
do curso ser oferecido na modalidade b-learning justifique a maioria de brasileiros
(69,2%) entre os respondentes; merecendo destaque o fato de que o percentual de
brasileiros também predomina entre o grupo de 49 estudantes que foram convidados a
participar da investigação, que é composto por 31 brasileiros (63%) e 18 portugueses.
A maioria (76,9%) tem formação e trabalha em educação; sendo que nove dos vinte
participantes que atuam como docentes já lecionaram em cursos a distância. A
experiência anterior como aluno em cursos oferecidos na modalidade b-learning foi
vivenciada por 53,8% dos participantes.

Dando continuidade à análise descritiva dos dados, foram calculadas as médias
aritméticas simples das pontuações atribuídas a cada um dos sentimentos aos fatores
intensidade e frequência, de acordo com as escalas de 1 a 10 previamente
estabelecidas. Na sequência, os sentimentos foram divididos em duas categorias, de
acordo com as suas nuances (positivas e negativas) e foram calculadas as médias
aritméticas simples para cada uma das categorias, de forma que fossem obtidas
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médias gerais de intensidade e frequência para os sentimentos de nuances positivas e
os de nuances negativas. Os resultados podem ser observados nas Tabelas 2 e 3.
Levando em consideração que nas escalas de 1 a 10, as notas mais altas indicam
sentimentos experimentados com maior intensidade e frequência, uma inspeção
preliminar nas médias dos sentimentos de nuances positivas (Tabela 2) e nuances
negativas (Tabela 3), bem como nas médias gerais de cada categoria, sugerem que
os estudantes têm experimentado com maior intensidade e frequência os sentimentos
de nuances positivas. A média das notas atribuídas pelos estudantes é 7,3 tanto em
intensidade, quanto em frequência para os sentimentos de nuances positivas; ao
passo que para os de nuances negativas as médias são 3,9 e 3,4, respetivamente
para intensidade e frequência.
Quando os sentimentos são olhados separadamente, encontramos as médias
mais altas no grupo dos sentimentos de nuances positivas para autorrealização (8,0 e
7,5), felicidade (8,0 e 7,8), otimismo (8,0 e 7,9) e perseverança (8,2 e 8,1). Tais
resultados são promissores, tendo em vista tratar-se de sentimentos importantes para
o envolvimento dos estudantes no curso. Nomeadamente, a perseverança é
fundamental para a minimização de um dos grandes problemas da educação a
distância, que é a desistência dos estudantes.
Na Europa, as taxas de desistência variam entre 20 a 30%, ao passo que nos
países asiáticos podem chegar a 50% (Xenos, Pierrakeas & Pintelas, 2002; Shin &
Kim, 1999). No Brasil, quando comparada a dos cursos presenciais, observa-se que a
persistência dos alunos que estudam no modelo a distância tende a ser cerca de 1020% inferior (Santos & Oliveira Neto, 2009).
Quanto aos sentimentos de nuances negativas, médias mais altas apareceram
para ansiedade (6,5 e 5,0) e preocupação (6,3 e 5,7). Embora ansiedade e
preocupação sejam sentimentos habituais em estudantes de pós-graduação, não
deixam de ser pontos de atenção que podem ser melhor explorados e monitorados
pela instituição de ensino.
Faro (2013), num estudo em que buscou identificar os principais fatores
causadores do estresse entre 2.157 pós-graduandos brasileiros (incluindo mestrandos
e doutorandos), mapeou oito principais preocupações, quais sejam: elevada cobrança
pessoal pelo bom desempenho; interferência da demanda dos estudos sobre outros
aspetos da vida; pressão externa (social, acadêmica) acerca da conclusão do curso;
receio de não alcançar o desempenho esperado pela banca examinadora; questões
financeiras devidas ao fato de estudar em tempo parcial ou integral; tempo para
concluir a tese ou dissertação; calendários e prazos das atividades acadêmicas e
eventual decepção quanto à inserção profissional após a conclusão do curso.
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Julgando pertinente verificar eventuais diferenças significativas entre as médias
dos sentimentos e algumas das características pessoais dos participantes do inquérito,
realizou-se o Teste de Levene para igualdade de variâncias e o Teste T-Student para
igualdade de médias. Como variáveis dependentes foram consideradas as médias dos
sentimentos em intensidade e frequência e como variáveis independentes gênero,
nacionalidade, atuação como professor em educação a distância e experiência
anterior como aluno em cursos na modalidade b-learning. Em todos os testes foi
considerado o nível de significância inferior a 0,05 (5% de possibilidade de as
diferenças apresentadas serem influenciadas por outros fatores que não as variáveis
independentes investigadas).
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Por meio do Teste de Levene verificou-se a homogeneidade das variâncias, para
que somente os sentimentos em que as variâncias fossem diferentes nos dois grupos
à significância inferior a 0,05, pudessem ser considerados os valores calculados no
Teste T-Student de variâncias iguais não assumidas.
Nas variáveis gênero, nacionalidade e atuação como professor em educação a
distância, os sentimentos não alcançaram o nível de significância inferior a 0,05 no
Teste de Levene, ou seja, não se observaram diferenças significativas entre os grupos
homens/mulheres, brasileiros/portugueses e professores que já lecionaram ou não na
educação a distância. Sendo assim, foram desconsiderados os resultados do Teste TStudent para essas variâncias, posto ter sido assumida a sua homogeneidade.
Para a variável “experiência anterior como aluno em cursos na modalidade blearning”, foram observadas diferenças significativas entre os grupos no Teste de
Levene e entre as médias no Teste T-Student para o sentimento inquietação no
quesito intensidade; e para os sentimentos impotência e preocupação no quesito
frequência.
Na Tabela 4 é possível observar as médias aritméticas dos sentimentos e os
resultados do Teste de Levene e do Teste T-Student, ambos indicando significância
inferior a 0,05.

Os resultados indicados na Tabela 5 permitem duas constatações: (1) as
diferenças significativas entre as médias, tanto em intensidade quanto em frequência,
ocorreram em sentimentos de nuances negativas; (2) as médias mais altas na
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intensidade da inquietação e na frequência da impotência e da preocupação estão
entre os estudantes cuja primeira experiência no b-learning ocorreu no Mestrado em
Ciências da Educação: Tecnologia Educativa.
Embora o número reduzido de participantes não permita grandes generalizações,
tais resultados trazem pistas sobre a importância da experiência e a consequente
familiarização com as práticas e recursos do b-learning para a diminuição, entre os
estudantes, da intensidade e da frequência dos sentimentos de nuances negativas
inquietação, impotência e preocupação.
Não

é

incomum

que

eventos

novos

estimulem

tais

sentimentos,

que

frequentemente estão relacionados a outro mais complexo denominado ansiedade,
que tem entre as suas principais manifestações a presença do sentimento de
inquietação, de preocupações difusas e insegurança em relação a situações
desconhecidas, na presença das quais o indivíduo sente-se impotente (Lafortune &
Saint-Pierre, 2001). Diante do exposto, chama a atenção o fato da ansiedade ter
obtido a média mais alta em intensidade e a segunda mais alta em frequência dentre
os sentimentos de nuances negativas (vide Tabela 3).
O ser humano tende a ter o sentimento de impotência aumentado em intensidade
e/ou frequência em relação inversa ao conhecimento que detém para atuar em
determinada situação ou evento. A título de exemplo, sentir-nos-íamos impotentes
para auxiliar alguém que estivesse passando mal diante de nós em proporção inversa
ao conhecimento que tivéssemos sobre as principais técnicas de primeiros socorros.
Ou seja, em condições corriqueiras, na ausência de eventos ansiógenos per se, tais
sentimentos desagradáveis tendem a diminuir gradativamente em frequência e
intensidade, na medida em que os indivíduos se familiarizam com as situações
anteriormente desconhecidas.
5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A análise descritiva dos dados permitiu constatar que, entre os mestrandos que
participaram da investigação, as médias dos sentimentos de nuances positivas são
consideravelmente mais elevadas que as dos sentimentos de nuances negativas no
que se refere aos fatores intensidade e frequência.
As médias mais altas nas nuances positivas foram observadas nos sentimentos
de autorrealização, felicidade, otimismo e perseverança, considerados importantes
para a aderência dos estudantes ao curso.
Entretanto, merecem atenção os sentimentos de nuances negativas ansiedade,
preocupação, inquietação e impotência. Ansiedade e preocupação obtiveram as
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médias mais altas dentre os sentimentos de nuances negativas. Preocupação,
inquietação e impotência tiveram médias significativamente mais altas entre os
estudantes cuja primeira experiência no b-learning foi no mestrado em Ciências da
Educação: Tecnologia Educativa.
Considerando-se que ansiedade, inquietação, preocupação e impotência têm o
potencial de diminuir em intensidade e frequência na medida em que os estudantes se
familiarizam com as ferramentas do b-learning e as especificidades do curso, uma
possibilidade interessante para se buscar abreviar esse processo poderia ser a
realização de breves cursos de capacitação antes do início da primeira unidade
curricular do mestrado, visando não só, mas principalmente os estudantes
inexperientes na modalidade.
No que diz respeito às limitações desta investigação, destacamos o reduzido
número de participantes, que inviabilizou a realização de análises estatísticas mais
sofisticadas. Por outro lado, considerando-se que do montante de 49 estudantes
convidados, 26 participaram no estudo (53%), estamos perante um percentual
representativo da população investigada. Uma sugestão para pesquisas futuras seria
ampliar o número de participantes convidando, também, egressos de turmas
anteriores, nomeadamente da primeira edição em b-learning (turma 2009-2010) para a
frente.
A discussão aqui proposta, também, deverá ser enriquecida com dados
qualitativos provenientes de entrevistas em profundidade, o que deverá ocorrer em um
futuro próximo.
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Resumo:

O e-learning é, hoje, considerado um reconhecido meio de difusão de
educação e formação, apresentando-se como uma modalidade que
pretende dar resposta aos atuais desafios do ensino-aprendizagem.
Como tal, apresenta-se um estudo relativo ao design de um modelo
pedagógico de formação a distância, para ações de formação em
regime de blended-learning.
Esta investigação centra-se em Portugal, no período de 2014 a 2016,
num estabelecimento de formação, com uma população muito
específica: os magistrados.
Como tal, o trabalho em causa organizou-se em torno das seguintes
questões de investigação: i) que necessidades e interesses estão
associados à implementação de um modelo pedagógico híbrido no
domínio da formação contínua de magistrados; ii) que caraterísticas
deve ter um modelo pedagógico desta natureza; iii) qual o nível de
adequação do modelo proposto ao contexto e ao público-alvo.
Assim, este artigo centra-se na análise dos resultados inerentes às
necessidades e interesses dos agentes envolvidos (docentes e chefias
diretas), ao nível da implementação de um modelo pedagógico de
formação a distância (blended-learning) na formação contínua de
magistrados (fase 1 do plano de investigação do projeto).
Neste estudo optou-se por uma metodologia de investigação associada
a um paradigma pragmático, privilegiando-se uma abordagem de
recolha e análise de dados de natureza mista e um design exploratório
sequencial. Neste âmbito, é dada prioridade aos dados de natureza
qualitativa e são estabelecidas duas fases de recolha de dados. A fase
inicial consiste num processo de recolha de dados qualitativos, à qual
se segue uma fase de recolha de dados quantitativos. Os resultados de
ambos os métodos são analisados e integrados de forma conjunta.
As técnicas de recolha de dados selecionadas são: a análise
documental, a entrevista e o questionário, de forma a abranger os
diferentes agentes envolvidos no processo formativo.

Palavras-chave:

Educação a distância, blended-learning, formação profissional,
magistrados.

Abstract:

Nowadays, e-learning is recognized as a way to disseminate training
and education, posing as a education method that meets the new
educational challenges.
As such, we have decided to conduct a study on the design of a
pedagogical model of distance learning for training activities by using a
blended-learning system.
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This research project is focused on Portugal, from 2014 to 2016, in the
Portuguese training center of a is very specific population: the
magistrates.
As such, this work was structured around the following questions: i)
what needs and interests are related to the implementation of online
training initiatives for magistrates’ continuous training; ii) what key
features must this type of pedagogic model possess; and iii) in what
level is this model suitable to that specific target audience.
Thus, this article focuses on the analysis of the results relating to the
needs and interests of stakeholders (teachers and direction boards) in
the implementation of a pedagogical model of distance learning
(blended-learning) for magistrates’ continuous training (phase 1 of the
project methodology).
The study uses pragmatic research paradigm’ methodology, favouring a
mixed approach of data collection and analysis, in a sequential
exploratory design. This strategy consists in the collection and analysis
of qualitative data, followed by the collection and analysis of quantitative
data and, at a later stage, the combination and integration of those two.
As data collection procedures, the following will be used: documental
analysis, interviews and enquires, in a way to engage every agent
involved in the training process.
Keywords:

Distance learning, blended-learning, professional training, magistrates.

1. INTRODUÇÃO
No mundo atual, os cidadãos são confrontados com o desempenho de uma
enorme diversidade e multiplicidade de papéis sociais, que reclamam da educação e
formação uma atenção mais voltada para a construção da cidadania e atualização
sistemática de saberes e conhecimentos, durante toda a vida. Neste sentido, algumas
das exigências educativas e formativas que se colocam, apontam para a aquisição de
um nível de conhecimentos de base mais elevado, com a finalidade de favorecer uma
melhor integração no mercado de trabalho.
Nesta mesma linha de ideias, também o relatório da Comissão Internacional para
a Educação no século XXI da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO) afirma que a aprendizagem ao longo da vida será uma
das chaves para enfrentar os desafios formativos que se perspetivam para o futuro,
fazendo com que cada indivíduo necessite ser capaz de conduzir o seu próprio
percurso, num esforço permanente de atualização dos seus conhecimentos, num
mundo dominado pela ciência e tecnologia.
Neste sentido, o e-learning é, hoje em dia, reconhecida e manifestamente, um
meio de difusão de educação e formação e uma modalidade que pretende dar
resposta aos grandes desafios do ensino-aprendizagem. A educação e a formação a
distância possibilitam condições facilitadoras de acesso à formação ao longo da vida,
aproveitando as oportunidades colocadas à disposição pelas Tecnologias de
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Informação e Comunicação (TIC), tendo-se afirmado progressivamente como um
complemento aos sistemas tradicionais de ensino e formação.

1.1

Contexto e objetivos de investigação
O contexto onde irá decorrer o estudo em questão é o Centro de Estudos

Judiciários (CEJ), mais concretamente no seu Departamento da Formação (DEF).
O CEJ é um estabelecimento de formação, que tem como missão principal a
formação inicial e contínua de Magistrados Judiciais, do Ministério Público e dos
Tribunais Administrativos e Fiscais portugueses.
As questões relativas à formação a distância e ao e-learning têm merecido, nos
últimos tempos, especial atenção por parte das várias entidades que, de algum modo,
estão ligados à educação e formação, não sendo o CEJ, enquanto entidade
responsável pela formação de magistrados, exceção a esta realidade. Daí que este
estudo, que se insere no âmbito do Doutoramento em Educação, na área de
Especialização de TIC na Educação, se centre no design de um modelo pedagógico
de formação a distância, considerado em particular para sistemas híbridos, onde se
combine a formação presencial com a formação online, sendo aquele que melhor se
enquadra, dada a realidade formativa deste estabelecimento de formação.
Com esta investigação é nosso objetivo conhecer quais são as necessidades e
interesses que estão associadas à implementação de um modelo pedagógico de
formação a distância para magistrados, bem como saber como é que os agentes
envolvidos neste processo o percecionam. Por outro lado, pretende-se perceber quais
as caraterísticas que um modelo pedagógico com estas especificidades deve ter,
tendo em conta o contexto da formação e os seus destinatários, de forma a dar
resposta às necessidades identificadas e avaliar, através de uma análise efetuada por
reconhecidos especialistas na área, a adequação do modelo ao respetivo contexto e
público-alvo, numa perspetiva de melhoria do modelo concebido.
Assim, convém realçar que neste artigo será apresentada de forma detalhada a
metodologia do projeto que se pretende desenvolver, com um enfoque específico para
a fase 1 do projeto, relativa à análise dos resultados inerentes às necessidades e
interesses dos agentes envolvidos (docentes e chefias diretas), ao nível da
implementação de um modelo pedagógico de formação a distância (blended-learning)
na formação contínua de magistrados.
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2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
Neste estudo optou-se por uma metodologia de investigação associada a um
paradigma pragmático, privilegiando-se uma abordagem de recolha e análise de
dados de natureza mista.
Segundo Johnson e Onwuegbuzie (2004), os métodos de natureza mista são
definidos como “a classe de investigação, onde o investigador combina ou mistura
técnicas de pesquisa quantitativas e qualitativas, métodos, abordagens, conceitos ou
até a própria linguagem num único estudo” (p. 17), de forma a obter uma melhor
compreensão dos problemas de investigação (Creswell & Clark, 2007).
Assim, e tendo por base a problemática deste estudo, bem como as suas
questões e objetivos já enunciados, consideramos como estratégia metodológica o
design

exploratório

sequencial.

Desta

forma,

os

dados

serão

recolhidos

sequencialmente sendo-lhes atribuída prioridade específica e sendo os mesmos
integrados em uma ou em várias fases da investigação (Creswell, Clark, Gutmann &
Hanson, 2003). Neste contexto, será dada prioridade aos dados de natureza
qualitativa e serão estabelecidas duas fases de recolha de dados. A fase inicial
consistirá num processo de recolha de dados qualitativos, à qual se segue uma fase
de recolha de dados quantitativos. Os resultados de ambos os métodos de recolha de
dados são analisados e integrados de forma conjunta durante a fase de interpretação
(Kroll & Neri, 2009).

2.1 Implementação
Tendo como referência o objeto de estudo, as questões e objetivos de
investigação adotaremos uma estratégia metodológica que exigirá o recurso às fases
seguidamente apresentadas.

1. Levantamento
de necessidades e
interesses

Figura 1. Esquema relativo ao plano de investigação

2. Análise de
modelos existentes

3. Construção da
proposta de
modelo
pedagógico
(versão preliminar)

5.
Aperfeiçoamento
do modelo
pedagógico
(versão final)

4. Avaliação do
modelo
pedagógico por
especialistas
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Assim e tendo como finalidade principal a construção do modelo pedagógico
híbrido de formação a distância no domínio da formação contínua de magistrados que,
por um lado, seja credível e válido do ponto de vista científico e pedagógico e, por
outro, que vá ao encontro das especificidades da instituição, dos seus atores e
destinatários,

especifica-se

mais

pormenorizadamente

a

figura

anteriormente

apresentada:
 Fase 1: Levantamento de necessidades e interesses – a realizar junto aos
agentes envolvidos no processo formativo (chefias diretas e docentes das
várias áreas de jurisdição: Civil, Processual Civil e Comercial; Trabalho e da
Empresa; Penal e Processual Penal; Família e das Crianças e Inglês) e
particularmente

centrada

na

identificação

da

conceção

dos

mesmos

relativamente à utilidade e interesse de implementação de um modelo
pedagógico híbrido de formação a distância para a instituição na atualidade;
 Fase 2: Análise de modelos existentes – de acordo com a revisão da literatura
efetuada na área de e/b-learning, utilizados na formação contínua de
magistrados a nível internacional, a designar como corpus estruturador de um
“state of the art” relativo aos modelos pedagógicos de formação a distância;
 Fase 3: Construção da proposta de modelo pedagógico (versão preliminar) –
de acordo com os diferentes requisitos e critérios associados à construção de
um modelo pedagógico, revestindo-se deste modo, de uma ferramenta
adaptada às práticas formativas implementadas no âmbito desta modalidade
de ensino-aprendizagem;
 Fase 4: Avaliação do modelo pedagógico por especialistas – a realizar através
de uma entrevista focus-group, com o objetivo de se efetuar uma análise global
da versão preliminar do modelo pedagógico de formação híbrida construído
para os magistrados. O propósito desta entrevista prende-se com a
identificação dos aspetos a melhorar, numa perspetiva de garantir a qualidade
do processo formativo e de dar uma resposta mais eficaz às necessidades
deste público-alvo;
 Fase 5: Aperfeiçoamento do modelo pedagógico (versão final) – decorrente da
etapa anterior e tendo por base a análise e sugestões efetuadas pelos
especialistas de relevo na área do e/b-learning e da magistratura, pretendendose neste sentido, melhorar a construção do respetivo modelo, de acordo com
as propostas recolhidas.
Paralelamente e de forma a dar uma visão mais integrada relativamente à
implementação do projeto em questão, apresenta-se um esquema ilustrativo, que
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pretende relacionar as questões de investigação, com os diferentes momentos do
estudo, os seus participantes, bem como as técnicas e instrumentos a utilizar:

1.ª fase ‐ Recolha e análise de
dados QUALITATIVOS

2.ª fase ‐ Recolha e análise de
dados quantitativos

Entrevistas individuais
(Direção e Coordenação
do Departamento de
Formação) e coletivas
(Docentes)

3.ª fase ‐ Integração dos
resultados QUALITATIVOS e
quantitativos (interpretação,
explicação e contextualização
dos resultados)

Dados QUALITATIVOS
(entrevistas individuais,
coletivas e de focus‐
group)
Questionários
(formandos)

Entrevista de focus‐
group (especialistas de
relevo na área do e/b‐
learning e da
magistratura)

Dados quantitativos
(questionários)

Figura 2. Esquema relativo à planificação e design metodológico do estudo

Assim e numa primeira fase do estudo, foram recolhidos e analisados dados de
natureza qualitativa, junto dos vários participantes no estudo, nomeadamente: através
de entrevistas individuais (à direção da instituição e à coordenação do DEF) e de
entrevistas de caráter coletivo aos docentes das várias áreas de jurisdição. Estas
pretendiam fornecer um conhecimento mais aprofundado acerca das reais
caraterísticas desta população, bem como dos seus interesses e necessidades no que
ao tema diz respeito.
No que concerne ainda aos dados qualitativos, efetuou-se uma entrevista focusgroup, com especialistas de relevo nas áreas de i) magistratura e ii) e/b-learning, com
o objetivo de analisar criticamente a proposta preliminar de modelo pedagógico híbrido
de formação a distância, a desenvolver no domínio da formação contínua de
magistrados.
Em relação aos dados de natureza quantitativa, pretende-se aplicar questionários
aos formandos que irão frequentar as diferentes ações de formação desenvolvidas,
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com o intuito de se analisar a perceção dos mesmos em relação à necessidade e
pertinência da conceção e implementação de um modelo pedagógico de formação a
distância na formação contínua de magistrados.
No que concerne à terceira fase do estudo, os dados de natureza qualitativa e
quantitativa serão analisados, explicados e interpretados de forma conjunta e
integrada e em benefício do desenvolvimento de uma versão melhorada do modelo
pedagógico híbrido de formação a distância.
Assim, a presente publicação (e respetiva apresentação) irá focar-se na 1.ª fase
do projeto, organizando-se em torno dos resultados obtidos nas entrevistas individuais,
à Direção do CEJ e Coordenação do DEF e às entrevistas realizadas em coletivo, aos
Docentes das várias jurisdições.

2.1.1 Entrevistas
A entrevista em investigação apresenta-se como uma técnica relevante para a
recolha de dados de opinião que permitam não só fornecer pistas para a caraterização
do processo em estudo, como também conhecer, sob alguns aspetos, os
intervenientes do processo. Isto é, se por um lado, se procura uma informação sobre o
real, por outro, pretende-se conhecer algo dos quadros concetuais dos fornecedores
dessa informação, enquanto elementos constituintes desse processo. As entrevistas
têm, assim, finalidades de investigação evidentes em dois planos no que se refere ao
aproveitamento de dados (Estrela, 1990, p. 354).
As respostas dos inquiridos vão refletir as suas perceções e interesses. Dado que
a diferentes pessoas correspondem diferentes perspetivas, pode emergir um quadro
relativamente representativo da ocorrência do fenómeno em estudo e, assim,
possuirmos uma base para a sua interpretação (Tuckman, 2000).
Neste sentido e atendendo aos objetivos do nosso estudo e às caraterísticas dos
agentes a entrevistar, efetuamos nove entrevistas em formato semiestruturado a um
total de 13 entrevistados: três entrevistas individuais aos elementos da direção do
CEJ; uma entrevista individual à coordenação do DEF e cinco entrevistas realizadas
em coletivo (com dois participantes cada, à exceção de uma das áreas de jurisdição,
que teve apenas um entrevistado) aos 9 docentes pertencentes às várias áreas de
jurisdição.
A entrevista de cariz coletivo é uma entrevista realizada com um pequeno grupo
de pessoas, sobre um tema específico. É uma técnica qualitativa de recolha de dados
eficiente, que exerce um certo controlo de qualidade sobre os dados produzidos: os
participantes tendem a equilibrar-se uns aos outros, excluindo os pontos de vista
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extremados. A principal vantagem desta entrevista é a sua riqueza de dados, a
estimulação mútua entre respondentes e o apoio dado à recordação dos
acontecimentos, além de poder chegar mais longe do que a entrevista individual (Flick,
2005).
Neste sentido, considera-se que seria mais vantajoso, no caso dos docentes, a
realização de uma entrevista de cariz coletivo (com dois participantes cada), de forma
a obtermos uma visão mais aprofundada acerca do contexto e das suas necessidades
e interesses relativamente à implementação de um modelo pedagógico híbrido de
formação a distância.
No que respeita à elaboração dos guiões de entrevista, tivemos em conta os
princípios-chave

que

Foddy

(1996)

sintetizou

no

acrónimo

“TAP”

(Tópico,

Aplicabilidade e Perspetiva).
Em termos genéricos, distinguem-se as principais etapas a que obedeceu a
estrutura dos guiões elaborados:
 Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado:
- Informação em linhas gerais do âmbito da investigação, ao entrevistado;
- Motivação do entrevistado, assinalando a importância da sua colaboração e
o valor inestimável que terá o seu contributo para o êxito da investigação;
- Garantia da inteira confidencialidade das declarações prestadas, assim
como o anonimato de quem as prestou;
 Formulação das questões divididas por blocos, segundo os objetivos que com
elas se pretendem atingir:
- Descrição das necessidades e interesses associados à implementação de
um modelo pedagógico de formação a distância (b-learning);
- Caraterização do modelo pedagógico de formação a distância (b-learning);
- Experiência pessoal e profissional;
- Agradecimento da colaboração atenciosamente prestada/questões finais.

2.1.2 Realização das entrevistas
No que concerne à realização das entrevistas individuais e das entrevistas
realizadas em coletivo, comunicou-se aos entrevistados o âmbito e os objetivos da
investigação, a forma como as entrevistas se iam desenvolver, bem como o tempo
estimado para a duração das mesmas.
Para um mais fiel registo, recorremos ao uso do gravador (através do suporte
áudio) solicitando a priori autorização para a gravação por parte de cada um dos
entrevistados.
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Em ambas as situações, foi comunicado aos entrevistados que em todos os
momentos seriam assegurados os princípios éticos relativos ao anonimato e
confidencialidade de toda a informação prestada. Após a garantia de todos estes
princípios, obtivemos a autorização para a gravação de todos os interlocutores.
No decorrer das entrevistas procuramos, por um lado, não limitar as respostas dos
entrevistados, tendo em conta a estrutura do guião e, por outro lado, esclarecer-nos
acerca dos quadros de referência trazidos por estes nas suas respostas, solicitando
exemplos de situações concretas.
Neste sentido, foi garantida a perceção completa dos objetivos das entrevistas por
parte dos entrevistados e, também, a sua concordância em relação aos mesmos.
Tivémos igualmente o cuidado de permitir aos entrevistados formular algumas
questões, por forma a desfazer eventuais mal-entendidos e/ou esclarecer dúvidas.
O espaço físico para a realização das entrevistas foi determinado pelos inquiridos,
tendo-se salvaguardado contudo que este se apresentava num local sossegado, com
o mínimo de ruído possível e onde não houvesse interrupções. Em termos médios as
entrevistas tiveram a duração de 90 minutos.
2.1.3 Transcrição das entrevistas
No momento da transcrição, optamos pela transcrição integral de todas as
entrevistas efetuadas, para não se correr o risco de se perderem dados que mais tarde
pudessem revelar um significado importante. Os protocolos daí resultantes foram
apresentados aos respectivos autores para validação prévia do seu conteúdo. Das
onze entrevistas efetuadas, três dos entrevistados procederam a alterações sintáticas
com o intuito de clarificarem o seu discurso.
3. RESULTADOS PRELIMINARES
Com o objetivo de sintetizar a informação recolhida durante as entrevistas,
optámos por organizar o material recolhido, de acordo com as seguintes categorias de
análise:
Categoria
1. Pertinência e utilidade
2. Viabilidade
3. Objetivos estratégicos
4. Diretivas superiores

Explicitação
Identifica a perceção dos agentes envolvidos e as caraterísticas
inerentes à conceção e implementação de um modelo
pedagógico de formação a distância eficaz e com qualidade.
Define os requisitos e os aspetos a ter em conta ao nível da
conceção e implementação de um modelo pedagógico de
formação a distância.
Identifica as principais finalidades e propósitos inerentes à
implementação da modalidade de formação a distância na
formação contínua dos magistrados.
Refere a existência de diretivas superiores ou de
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5. Expetativas e resultados esperados
6. Necessidade de implementação e relação
dos magistrados com a modalidade de
formação a distância
6.1. Utilização da Moodle
6.2. Promoção de ações de formação
7. Vantagens e benefícios da
implementação
8. Desvantagens e dificuldades da
implementação
9. Mudanças e desafios
10. Estratégias e orientações pedagógicas
11. Etapas e processos
12. Potencialidades das novas TIC
13. Caraterísticas do modelo

13.1. Tipologia de sessões
13.2. Estruturação e organização das
ações de formação
13.3. Duração das ações de formação
13.4. Estratégias e práticas pedagógicas
13.5. Ferramentas e recursos
tecnológicos e pedagógicos
13.6. Mecanismos de avaliação e
monitorização
13.7. Ações mais adequadas para
desenvolver em b-learning
13.8. Modelos a adotar

enquadramento legal, a nível nacional e internacional, que
defina a implementação de práticas de formação a distância ao
nível da formação de magistrados.
Define as principais expetativas e resultados a alcançar com a
implementação da modalidade de formação a distância na
formação contínua de magistrados.
Refere as principais necessidades relativamente à
implementação da modalidade de formação a distância na
formação contínua dos magistrados, bem como a recetividade e
a forma como os agentes envolvidos percecionam esta
modalidade de formação.
Indica os aspetos essenciais e problemas inerentes à utilização
da plataforma Moodle sinalizando competências a desenvolver
pelos docentes.
Indica a necessidade de organização de ações de formação, no
sentido de minimizar as dificuldades sentidas.
Menciona as principais vantagens e aspetos potenciadores da
implementação da modalidade de formação a distância no
contexto da formação de magistrados.
Indica as principais barreiras e desvantagens inerentes à
implementação da modalidade de formação a distância na
formação de magistrados.
Indica os propósitos e efeitos associados à implementação de
um modelo pedagógico de formação a distância.
Carateriza os principais aspetos e pressupostos pedagógicos a
ter em conta na conceção e implementação de um modelo
pedagógico de formação a distância.
Indica as fases e processos inerentes à conceção e
desenvolvimento de um modelo pedagógico de formação a
distância.
Refere os pontos fortes da utilização das TIC no contexto da
formação contínua de magistrados.
Identifica as caraterísticas essenciais inerentes a um modelo
pedagógico de formação a distância, no domínio da formação
contínua de magistrados.
Define o tipo de sessões a utilizar para dinamizar as ações de
formação [sessões presenciais (em contexto de sala de
formação); online síncronas (comunicação formador/formando
ocorre em simultâneo); online assíncronas (interação
formador/formando não ocorre em tempo real].
Refere a forma de organização e estruturação das ações de
formação (módulos, temas ou unidades de aprendizagem).
Identifica a carga horária total prevista para uma ação de
formação a distância.
Identifica as técnicas pedagógicas a utilizar, bem como o tipo
de atividades de aprendizagem que podem ser desenvolvidas
de forma a promover a aprendizagem dos formandos.
Menciona o tipo de recursos técnico-pedagógicos a utilizar, de
forma a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz.
Discrimina os mecanismos de avaliação e de monitorização do
processo formativo (avaliação da reação/satisfação, avaliação
do impacto, etc.).
Enuncia as ações de formação mais e menos indicadas para
serem desenvolvidas a distância, de acordo com a tipologia de
ações de formação existente (colóquios, seminários, cursos de
especialização, workshops, etc.).
Refere exemplos de modelos de formação adotados por outras
escolas de formação de magistrados, a nível nacional e
internacional, e que podem ser adaptados à realidade da
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magistratura portuguesa.

14. Equipa de formação

Descreve a composição da equipa responsável pelo
desenvolvimento de ações de formação a distância e identifica
as principais caraterísticas e requisitos (pedagógicos, técnicos
e profissionais) associados a um formador de formação a
distância.

Tabela 1 – Grelha de análise e de organização do material recolhido

Assim e tendo por base as dimensões de análise anteriormente indicadas,
apresentamos de forma sumariada as principais conclusões encontradas na analise às
respostas recolhidas junto dos participantes:
1. Pertinência e utilidade – os agentes envolvidos consideram pertinente a
conceção e implementação de um modelo pedagógico de formação a distância,
considerando que este se constitui como uma ferramenta útil e essencial ao
nível da formação contínua de magistrados (reduzindo a deslocação e o
combate à dispersão geográfica dos formandos).
2. Viabilidade – a conceção e o desenvolvimento de um modelo desta natureza é
viável, contudo do ponto de vista dos entrevistados, têm que ser
salvaguardadas as especificidades e necessidades do público-alvo.
3. Objetivos estratégicos – os principais objetivos sinalizados como devendo estar
associados à implementação de um modelo de formação a distância
prenderam-se com o facto deste permitir formar um maior número de
magistrados, de acordo com as suas necessidades e preocupações efetivas;
reduzir os custos associados às deslocações e permitir uma atualização dos
conteúdos científicos, através da oferta de um conjunto diversificado de
recursos.
4. Diretivas superiores – apesar dos entrevistados referirem que não existem
formalmente diretivas superiores no que a formação online diz respeito,
existem orientações ao nível da Rede Europeia de Formação Judiciária (REFJ),
no sentido da implementação desta modalidade de ensino-aprendizagem.
5. Expetativas e resultados esperados – do ponto de vista dos inquiridos as
expetativas e resultados esperados, encontram-se relacionados com o acesso
das pessoas às ações de formação e aos conteúdos formativos, bem como à
adoção de um modelo prático de formação a distância, que vá ao encontro das
necessidades e dificuldades dos formandos, atingindo um maior número de
magistrados de forma eficaz.
6. Necessidade de implementação e relação dos magistrados com a modalidade
de formação a distância – tendo em conta as experiências já vivenciadas no
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domínio da formação a distância, os magistrados encontram-se, de uma
maneira geral, satisfeitos com esta modalidade de ensino-aprendizagem.
Referem

como

necessidades

que

suportam

a

pertinência

dessa

implementação, questões como a complexidade da vida jurídica (surgimento de
novas leis, atualização permanente das matérias legais), bem como o
alargamento da oferta formativa a outros magistrados dos Países de Língua
Oficial Portuguesa.
6.1. Utilização da Moodle – os entrevistados consideram que a plataforma
Moodle é de fácil utilização e permite interatividade, no entanto, referiram
que existem alguns problemas associados à incompatibilidade da
plataforma com alguns browsers. Mencionaram igualmente que poderia
ser efetuada a atualização da mesma para uma versão mais recente,
sendo que alguns dos seus mecanismos de utilização poderiam ser
facilitados.
No que se refere às competências a desenvolver pelos docentes, estes
gostariam

de

desenvolver

mais

algumas

competências

a

nível

informático.
6.2. Promoção de ações de formação – os entrevistados a este nível referiram
que seria importante o desenvolvimento de um “Curso de Formação
Pedagógica Inicial de Formadores”, bem como de algumas noções
acerca da metodologia de formação a distância, bem como dos modelos
e pressupostos inerentes.
7. Vantagens e benefícios da implementação – de acordo com a opinião dos
entrevistados,

as

principais

vantagens

e

benefícios

associados

à

implementação de um modelo pedagógico de formação a distância são o
acesso ao conhecimento de quem está impossibilitado de se deslocar e de
fazer formação, a possibilidade de gestão do tempo pessoal e profissional dos
formandos, a possibilidade de articulação com outras instituições e a
adaptação do modelo pedagógico existente ao nível da formação de
magistrados, a outras instituições judiciárias nacionais e internacionais.
8. Desvantagens e dificuldades da implementação – a este nível os entrevistados
referiram que as principais desvantagens e dificuldades, estão relacionadas
com a questão da diminuição da interatividade e da comunicação
proporcionada entre formandos e formadores e com a capacidade de controlo
relativa à participação dos formandos nas ações de formação.
9. Mudanças e desafios – as principais mudanças e desafios associados à
implementação de um modelo pedagógico de formação a distância na
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formação contínua dos magistrados, do ponto de vista dos inquiridos, prendemse com o aumento da oferta formativa proporcionada e com o complemento ao
atual modelo de formação existente, com a diminuição dos problemas técnicos
referentes às videoconferências, bem como com a existência de recursos
humanos e tecnológicos eficazes e eficientes.
10. Estratégias e orientações pedagógicas – no que respeita à implementação
desta modalidade de ensino-aprendizagem, os magistrados sinalizam que
deveria haver um alargamento desta à formação inicial, logo numa fase inicial,
como forma de envolver os magistrados com esta nova realidade;
11. Etapas e processos – os entrevistados referiram que as etapas e processos
inerentes à conceção e desenvolvimento de um modelo pedagógico de
formação a distância devem incidir numa fase de planeamento, conceção,
desenvolvimento e avaliação das ações de formação a distância.
12. Potencialidades das novas TIC – sinalizaram-se essencialmente as vantagens
associadas à possibilidade de combinar recursos de naturezas diferentes
(textos, vídeos, hiperligações, páginas de internet, etc.);
13. Caraterísticas do modelo – os entrevistados referiram que as caraterísticas do
modelo dependem do tipo de informação transmitida, da formação a realizar e
dos destinatários.
13.1.

Tipologia de sessões – em relação à tipologia de sessões
desenvolvidas, os entrevistados consideram que as sessões podem
prever momentos online síncronos e assíncronos, com recurso a
videoconferências, chats e fóruns, respetivamente.

13.2.

Estruturação e organização das ações de formação – relativamente à
forma de organização e de estruturação dos cursos de formação, os
entrevistados consideram que a organização dos cursos deve ser em
módulos de formação, e estes por sua vez em unidades de
aprendizagem mais curtas (sub-módulos), de forma a permitir uma
maior sistematização dos conteúdos e uma maior eficácia na
aquisição dos resultados de aprendizagem.

13.3.

Duração das ações de formação – no que respeita à duração das
ações de formação, os entrevistados consideram que esta deve
depende do tipo de conteúdos formativos, dos objetivos pedagógicos e
do público-alvo. Contudo, há entrevistados que consideram que a
formação deve ter uma duração mínima de um mês ou de 1 ou 2h de
formação por semana.
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13.4.

Estratégias e práticas pedagógicas – no que respeita a esta categoria,
os inquiridos consideram que devem ser utilizadas metodologias
essencialmente práticas, que fomentem a participação e interação dos
participantes (como por exemplo: utilização de vídeos, resolução de
casos

práticos,

role

playings,

materiais

pedagógicos,

etc.).

Paralelamente, devem ser desenvolvidas mais ações de formação do
tipo workshop, com grupos de formandos mais pequenos, de forma a
que os magistrados se sintam mais empenhados e motivados na
formação.
13.5.

Ferramentas e recursos tecnológicos e pedagógicos – de forma a
tornar a aprendizagem, por um lado mais atrativa e apelativa, e por
outro, mais eficaz do ponto de vista pedagógico, os entrevistados
referiram

que

devem

ser

utilizados

diferentes

recursos,

nomeadamente: fóruns, vídeos, Powerpoints, Prezis, e-books, entre
outros.
13.6.

Mecanismos de avaliação e monitorização – os entrevistados
consideram fundamental o desenvolvimento de mecanismos de
avaliação da formação, visando o eventual desenvolvimento de ações
de melhoria. Contudo, em relação à avaliação da aprendizagem dos
formandos, com cariz obrigatório, consideram que esta poderia ter um
efeito constrangedor e de afastamento nos formandos.

13.7.

Ações de formação mais adequadas para desenvolver em b-learning –
os inquiridos consideram que as ações de formação mais indicadas
são os cursos de especialização (duração de 3 a 4 dias) e os cursos
intensivos (de duração variável), ao passo que as ações de formação
menos indicadas são os workshops (1 dia).

13.8.

Modelos a adotar – foram referenciados pelos entrevistados, como
exemplos de modelos a adotar o modelo da REFJ, o da ERA
(Academia de Direito Europeu) e o do Conselho da Europa.

14. Equipa de formação – segundo os entrevistados, esta equipa deve ser
composta por docentes, técnicos de diferentes áreas do saber, especialistas
externos nas diferentes áreas jurisdicionais, especialistas para produção de
conteúdos e para a criação de cursos em b-learning. No que se refere ao perfil
do formador os entrevistados consideram, que este deve possuir qualidades
técnicas e científicas ao nível dos conteúdos formativos, competências
comunicacionais, competências relacionais e competências pedagógicas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento contínuo e acelerado dos meios de comunicação e
informação que se tem verificado nos últimos anos, as noções de reciclagem e de
formação contínua assumem cada vez uma maior importância, obrigando a que as
pessoas tenham uma atitude pró-ativa na construção do seu conhecimento.
O século XXI fica assim conhecido por uma abrangente e forte aceleração em
termos de vários fatores, mas fundamentalmente ao nível da evolução científica e
inovação tecnológica. Considera-se assim, que os desafios futuros, irão exigir da
sociedade um contínuo desenvolvimento pessoal, uma atitude empreendedora, bem
como criatividade e competências digitais e tecnológicas.
Deste modo, a crescente utilização das TIC tem vindo a possibilitar o surgimento
de novos suportes de aprendizagem que visam responder às necessidades da
sociedade moderna, marcando, desta forma, um papel cada vez mais dominante e
indispensável na educação, na forma de ensinar e de aprender, e essencialmente na
forma de comunicar. Neste sentido, as tecnologias têm de ser vistas como um dos
diversos fatores de transformação das estruturas sociais que contribuem de forma
constante para o sucesso educativo, formativo e também, profissional.
Assim, e dada a importância e a complexidade desta temática, com impacto no
desenvolvimento profissional dos recursos humanos e dos próprios sistemas
educativos e formativos, esperamos com este estudo poder contribuir para a melhoria
das práticas formativas implementadas ao nível da formação contínua dos
magistrados portugueses, através da conceção de um modelo pedagógico que oriente
a criação de ações de formação em b-learning, e permitir uma perceção mais
favorável acerca deste conceito, enquanto modalidade a abraçar na atualidade e no
futuro.
Neste contexto, gostaríamos de ressalvar que o levantamento da informação
efetuada junto dos diferentes agentes envolvidos foi de uma importância fundamental,
na medida em que nos permitiu: i) compreender de forma mais aprofundada quais é
que são as reais necessidades e interesses da classe profissional dos magistrados e
por outro, aferir da pertinência e utilidade da conceção e implementação de um
modelo pedagógico de formação a distância, em regime híbrido, para a formação
contínua de magistrados, e perceber que caraterísticas é que este modelo deve ter, de
forma a responder às efetivas expetativas e necessidades.
Neste sentido pudemos constatar através da opinião dos inquiridos, que é
reconhecida a utilidade, viabilidade e pertinência da conceção e implementação de um
modelo pedagógico de formação a distância, em regime de b-learning, para a
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formação contínua de magistrados, numa perspetiva de envolver um maior número de
formandos e reduzir a dispersão geográfica entre eles, bem como de garantir a
qualidade da formação proporcionada aos magistrados. Contudo, é fundamental que
na construção deste modelo sejam respeitadas as especificidades do contexto
formativo e as necessidades formativas e profissionais dos destinatários.
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Resumo:

A capacidade de inovação está diretamente relacionada com o
desenvolvimento de um país. Entretanto, para que a inovação ocorra é
necessário que os sujeitos estejam preparados para identificar
oportunidades, resolver problemas e desenvolver soluções criativas.
Assim, faz-se necessário que a educação se ajuste à esta nova
realidade, privilegiando a utilização de recursos pedagógicos que
promovam uma educação orientada à inovação. Nossa tese é a de que
a robótica educacional é uma ferramenta importante para o
desenvolvimento de sujeitos inovadores. Nesse contexto, o presente
trabalho apresenta como a robótica educacional é capaz de aplicar os
princípios da educação orientada à inovação, e como esta relação
robótica e inovação é compreendida por aqueles que orientam o
desenvolvimento de projetos educacionais usando esta tecnologia.
Para tanto foi criado um questionário que, após ser enviado e
respondido através da ferramenta de formulários do Google, por um
grupo de doze (12) profissionais da educação que atuam como
professor, instrutor ou monitor de robótica em escolas, forneceu-nos
dados que ajudam a comprovar a hipótese estabelecida. Os resultados
obtidos são encorajadores e podem servir de argumento em prol da
implantação de novos projetos de robótica educacional.

Palavras-chave:

Robótica educacional; inovação; professor.

Abstract:

Innovation capacity is directly related to country development. However,
to occur the innovation it is necessary that people be prepared to
identify opportunities, solve problems and develop creative solutions.
Thus, it is necessary to adapt education to this new reality, favoring the
use of educational resources that promote innovation oriented
education. Our thesis is that educational robotics is an important tool for
the development of innovative people. In this context, this paper
presents how educational robotics is able to apply the principles of
innovation oriented education, and how the relation between robotics
and innovation is understood by those who guide the development of
educational projects using this technology. Therefore we created a
questionnaire using the Google Forms tool, that after being sent and
answered by a group of twelve (12) education professionals who work
as a teacher, instructor or robotic monitor in schools, provided us data
that help to prove our hypothesis. The results are encouraging and may
serve as an argument in favor of the implementation of new projects of
educational robotics.

Key-words:

Educational robotics; innovation; teacher.
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1. INTRODUÇÃO
O potencial de inovação de um país tem se mostrado como fator determinante
para o crescimento da economia e, consequentemente, melhoria das condições de
vida da população. Entretanto, a inovação depende não apenas de recursos
tecnológicos, mas de pessoas capacitadas para serem sujeitos de inovação. O Global
Innovation Index de 2014 deixa clara a importância do recurso humano na produção
de inovações. O relatório destaca que "a educação é um elemento fundamental para a
inovação e o acesso tanto à educação básica quanto à educação profissional é
fundamental para o desenvolvimento de talentos. Os países deveriam investir mais na
educação, desenvolvendo os recursos humanos para impulsionar a inovação e o
crescimento” (Cornell, et.al., 2014, p. 11)
Uma educação que pretenda desenvolver o potencial de jovens para serem
sujeitos de inovação deve, além de explorar as tecnologias digitais educacionais,
privilegiar os métodos ativos de aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades
que definem os inovadores, tais como pensamento crítico e resolução de problemas;
colaboração

através

das

redes;

agilidade

e

adaptabilidade;

iniciativa

e

empreendedorismo; pesquisa e análise de informações; comunicação oral e escrita;
curiosidade e imaginação, perseverança, vontade de experimentar, correr riscos
calculados e tolerância ao fracasso (Wagner, 2012)
As habilidades de análise crítica, resolução de problemas, curiosidade,
imaginação e vontade de experimentar estão diretamente relacionadas com a
criatividade. Na visão de Jean Piaget (2001), o conceito de criatividade está associada
ao processo de construção do conhecimento, a qual se dá a partir do desequilíbrio
gerado pela interação do sujeito com os objetos, e vice-versa, de onde surgem as
dúvidas e as incertezas que impulsionam a pesquisa, a criação e a invenção. Ainda
segundo Piaget, a criação da novidade só é possível quando o sujeito atinge o nível
operatório formal e, em princípio, todo indivíduo é capaz de atingir este estágio de
desenvolvimento cognitivo, desde que o meio em que ele se encontre e as
experiências proporcionadas por este ofereçam a estimulação necessária.
Para que uma experiência seja de fato educativa, ela deve atender os seguintes
requisitos (Dewey, 2010):


ser coerentes com as capacidades dos alunos: uma experiência não pode
exigir um conhecimento ou habilidade que o sujeitos ainda não possuem;



demandar a busca de informações e novas ideias: as experiências devem ser
instigadoras, de modo a levar o sujeito a elaborar as suas questões e buscar,
ou até mesmo produzir, conhecimento para resolvê-las;
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proporcionar a interação: entre o sujeito e o seu ambiente, entre sujeito e
experiência, e entre sujeitos;



ter direção e desafio: as experiências devem ser orientadas em um crescente,
que ofereça novos conhecimentos e desafios, despertando a curiosidade e
fortalecendo a iniciativa;



ser realizada em condições favoráveis: não apenas as circunstâncias
ambientais afetam o resultado da experiência, mas também as condições
internas dos sujeitos (fome, sono, humor, motivação, entre outros) e as
condições de quem orienta a experiência;



ter continuidade: toda a experiência, se bem conduzida, produz, como um dos
seus resultados, o link para próximas experiências, que pode ser uma nova
questão ou uma ideia para um projeto futuro;



preparar para novas experiências: a experiência deve desenvolver habilidades
e proporcionar a construção de novos conhecimentos que serão úteis para as
experiências futuras.

A robótica educacional atende a estes requisitos, além de proporcionar a
oportunidade de desenvolvimento de projetos interdisciplinares e cooperativos. No
entanto, são poucos os profissionais da educação preparados para fazer uso desta
tecnologia. Para Cruz et.al. (2013, p.7) "é preciso que este professor se aproprie de
novas ferramentas pedagógicas, utilizando as tecnologias da comunicação e
informação no cotidiano escolar, ou seja, o computador, a Internet e suas tecnologias."
Santos et.al. (2012, p.1024), externizam sua preocupação com a apropriação das
tecnologias, afirmando que “a educação atual se encontra diante de um grande
desafio: constituir um espaço de mediação entre o aluno e o mundo tecnológico”. A
escola, aliada à tecnologia, dá ao aluno maior abrangência e a estimulação necessária
ao aprendizado, com requintes de inovação.
Este artigo parte da apresentação do que é Educação Orientada à Inovação e os
elementos que a compõe. A partir disso, mostramos que a robótica educacional
consegue trazer estes elementos para as práticas pedagógicas em que se insere. Na
seção 4, discutimos a relação dos professores com a robótica e, em seguida,
apresentamos uma pesquisa realizada com professores, instrutores e monitores de
robótica, a fim de verificar o entendimento destes profissionais sobre a importância da
robótica para a formação de sujeitos inovadores. A seção 6, apresenta nossas
considerações finais.
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2. EDUCAÇÃO ORIENTADA À INOVAÇÃO
Assumimos como conceito de educação, a definição apresentada por Marques
(2000, p.36) que designa "o processo de desenvolvimento e realização do potencial
intelectual, físico, espiritual, estético e afectivo existente em cada criança.” Assim
sendo, uma educação orientada à inovação se refere ao desenvolvimento e realização
do potencial individual dos sujeitos para se tornarem criadores de soluções inovadoras
para os problemas que o mundo apresenta.
Thornburg (1997), ao tratar sobre a educação do futuro, afirma que "faz-se
necessário o desenvolvimento de novas habilidades ou talentos que incluem a fluência
tecnológica, a capacidade de resolver problemas e os '3 c's'- comunicação,
colaboração e criatividade". Fagundes (1999, p.13) acrescenta ser necessário "um
salto", que promova a passagem de "uma visão empirista de treino e prática – controle
e manipulação das mudanças de comportamento do aprendiz –, que tem orientado a
prática pedagógica, para uma visão construtivista de solução de problemas –
favorecimento da interatividade, da autonomia em formular questões, em buscar
informações contextualizadas, da comprovação experimental e da análise crítica".
Behrens (2000, p.87) fala em um paradigma emergente, formado pela "aliança
entre os pressupostos da visão holística, da abordagem progressista e do ensino com
pesquisa, instrumentalizada pela tecnologia inovadora". Para o autor o ensino com
pesquisa promove a construção do conhecimento com autonomia, visão crítica e
espírito investigativo. A abordagem progressista apoia a aprendizagem significativa, os
trabalhos colaborativos, a mudança de papel do professor e a relação aluno-professor
baseada na confiança e respeito.
Com base nestas ideias, e outras advindas de Carbonell (2002), Canário (2007),
Morin (2000), UNESCO(2010), Wagner (2012), Mota & Scott (2014), relacionamos a
seguir elementos que acreditamos compor a Educação Orientada à Inovação.


Liberdade e autonomia: a liberdade é a base do processo criativo. Ela permite
questionar a realidade e as soluções já existentes, possibilita fazer escolhas,
experimentar, errar, interagir e divergir, de acordo com as crenças e desejos de
cada um. Já a autonomia é algo que se constrói e está relacionada com a
capacidade do sujeito de se governar. A liberdade e a autonomia, são
elementos indispensáveis na formação de sujeitos de inovação, pois
promovem o surgimento de características pessoais importantes, tais como a
iniciativa, a auto-regulação, a colaboração, a criatividade, a postura
questionadora, entre outros.
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Atenção centrada no sujeito: baseia-se principalmente no deslocamento da
atenção, durante o processo de aprendizado, do professor para o aluno. Além
disso, o ritmo de aprendizado de cada individuo deve ser respeitado, em
detrimento ao plano de ensino e a "quantidade de matéria" a ser ensinada. A
avaliação deve dar espaço para mecanismos de autoavaliação e autocrítica,
privilegiando-os em relação aos modos tradicionais.



Construção do conhecimento: o que se busca é incentivar, através de
experiências, provocações e proposição de desafios, que os sujeitos
desenvolvam os mecanismos necessários à produção do conhecimento. Além
disso, busca-se também o desenvolvimento de competências para aquisição,
comparação, classificação e cruzamento de informações.



Aprendizagem

contextualizada

e

interdisciplinar:

a

aprendizagem

contextualizada parte de situações e de espaços que pertencem a realidade
dos sujeitos. Neste processo, espera-se a participação ativa do aluno, fazendo
as conexões entre os conhecimentos e interagindo com o mundo que o rodeia.
A interdisciplinaridade é a responsável por viabilizar a ligação entre saberes,
com a finalidade de resolver problemas de diferentes naturezas que se
apresentam em determinado contexto.


Aprendizagem cooperativa: a cooperação possui papel importante na
superação das complexidades. Através de atividades cooperativas, problemas,
desafios ou projetos vão sendo desenvolvidos através da interação, da troca de
informações e da construção de novos conhecimentos a partir das
contribuições dos envolvidos, sejam eles da mesma área ou de áreas de
conhecimento diferentes.



Aprendizagem baseada na experimentação e prototipação: a experimentação é
o que irá proporcionar os elementos necessários à elaboração, revisão e
comprovação de hipóteses. Como forma de apoiar a experimentação, pode-se
recorrer a prototipagem. Segundo Brown (2010, p.38), a prototipagem envolve
a transição do físico para o abstrato e de volta para o físico, "é um dos
processos mais fundamentais por meio dos quais exploramos o universo,
liberamos nossa imaginação e abrimos a mente para novas possibilidades".



Aprendizagem inserida no contexto da cultura digital: no contexto da
cibercultura, aprende-se o tempo todo: jogando, trabalhando, interagindo em
rede, assistindo vídeos, etc. Aprende-se por diferentes meios: redes de
computadores, tablets, celulares e qualquer outro meio que permita acesso à
informação. Aprende-se através do que Lévy chama de "tecnologias
intelectuais": simulações, bancos de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais,
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sensores digitais, sistemas de telepresença, realidade virtual, inteligência
artificial e modelos de fenômenos complexos. Segundo o pesquisador, essas
"tecnologias intelectuais amplificam, exteriorizam e modificam numerosas
funções cognitivas humanas" (Lévy, 1999, p. 157). Aprende-se de forma
personalizada: levando em consideração as experiências adquiridas, os estilos
de aprendizagem, os interesses e os objetivos de cada um. Aprende-se
colaborativamente e em rede: os sujeitos aprendem a partir de um processo de
colaboração dentro de redes sociais, comunidades de aprendizagem,
comunidades de prática e grupos de interesse; os sujeitos aprendem a partir do
envolvimento em projetos coletivos, o que permite trocas de conhecimento com
outros membros do grupo e uma aprendizagem significativa.
3. ROBÓTICA EDUCACIONAL
A robótica tem se mostrado uma das melhores ferramentas da Educação
Orientada à Inovação. Ao envolver atividades de montagem de estruturas fixas e
móveis, de eletrônica e de programação, ocorre o pensar sobre o que se está fazendo,
observação do que está correto e o que pode ou deve ser mudado, num desafio ao
raciocínio lógico e à criatividade.
Segundo Lopes et. al. (2008, p. 626) “pode-se afirmar que os processos criativos
surgem numa tensão entre um determinado campo de possibilidades e a sua própria
negação. Porém, essa negação não anula o sistema de regras anteriores, mas produz
novas composições, conservando e subtraindo ideias na medida da necessidade de
adaptação do sujeito à novidade”.
O processo de criação inicia com uma busca pelo que já foi feito de semelhante
ao projeto em desenvolvimento, uma revisão da literatura a respeito do assunto e, só
então, o sujeito adapta, com criatividade, as tarefas que se propõe a fazer. “A
atividade de programação, de design e de depuração de protótipos permitem ao
sujeito enriquecer seus esquemas de significação com novos esquemas de
representação lógico matemáticos, linguísticos e estéticos, elementos essenciais da
aprendizagem” (Lopes & Fagundes, 2006, p.2). Observa-se neste processo a
construção do conhecimento a partir da interação entre estudante e robô. Este, ao
fazer o papel de “objeto para pensar com”, torna-se um recurso capaz de oferecer as
condições necessárias para o desenvolvimento cognitivo.
Este ocorre, também, graças ao método construcionista que orienta as propostas
pedagógicas de uso da robótica. O aprender pelo fazer, base da teoria construcionista,
se concretiza, na robótica educacional, através da criação, da prototipação e da
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experimentação, os quais irão proporcionar os meios necessários para a passagem do
pensamento concreto para o formal, e vice-versa: "O conhecimento que só era
acessível através de processos formais agora pode ser abordado concretamente. E a
verdadeira magia vem do fato de que esse conhecimento inclui os elementos
necessários para se tornar um pensador formal." (Papert, 1980, p. 21)
As propostas pedagógicas de robótica educacional consistem essencialmente em
projetos criativos, que iniciam com a proposição de um desafio após explicação de uso
de determinado componente físico ou de uma sintaxe de programação. Também é
comum incentivar o aluno para que ele mesmo levante hipóteses de resolução de um
problema por ele detectado, encorajando-o a testar as hipóteses formuladas e delas
chegar a conclusões.
Projetos, de uma maneira em geral, requerem definição de metas, tomadas de
decisão, acompanhamento das atividades desenvolvidas e dos resultados. Estas
ações possibilitam o desenvolvimento da autonomia e liberdade dos estudantes.
Desenvolve, também, a capacidade de trabalhar de forma cooperativa, porque a
robótica educacional é trabalho de equipe. É na interação do grupo que se resolvem a
maioria dos problemas. Enquanto uns tem habilidades voltadas à programação, outros
à mecânica das estruturas, outros à eletrônica e ainda, outros à diplomacia de união
do grupo e de divulgação de ideias, a robótica educacional se desenvolve em
parcerias, o que faz com que, em menos tempo, se encontre soluções coerentes para
os problemas em foco.
Em geral, o problema requer, para sua solução, a integração de diferentes
conhecimentos. Segundo Sánchez & Gusmán (2012, p.122), “ao dar início a um
projeto de robótica diversas áreas do conhecimento já estão envolvidas, tal como a
Matemática, a Física, a Eletrônica, a Mecânica e a Informática, sem contar com a
própria área de aplicação”. Seguramente, podemos dizer, então, que as atividades que
envolvem robótica, pressupõem interdisciplinaridade e contextualização. Esta última,
caracteriza-se pela necessidade de resolução de problemas dentro do projeto em
desenvolvimento, extrapolando o princípio de “pensar sobre determinado assunto”,
passando a atuar, experimentar e vivenciar determinado assunto. A robótica
educacional, no entendimento de Schivani (2014), é um instrumento de rico potencial
para trabalhar ciências num processo de contextualização, uma vez que permite
explorar e problematizar, através de seus mecanismos, as grandezas físicas e os
fenômenos físicos, potencializando a mimetização de uma vasta gama de situações
reais, presentes no cotidiano do aluno ou na sociedade em geral. Para Fornaza &
Weber (2014, p.9), a partir da robótica educacional “a aprendizagem ultrapassa os
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limites da sala de aula, levando o aluno a elaborar conjecturas, criar soluções que
interajam com o mundo real e testar como elas se comportam".
Alinhada à cultura digital, a robótica desempenha um avanço nas concepções de
educação contextualizada e informatizada. A informática aparece não só na
programação, mas também no uso dos recursos digitais para o registro dos projetos,
divulgação dos resultados, na comunicação entre os membros dos projetos, na
pesquisa, etc. É uma forma de inserção da escola na sociedade atual, que já não pode
mais ignorar as potencialidades da tecnologia digital e o apelo do aluno para aulas
mais dinâmicas e atuais.
4. A RELAÇÃO PROFESSOR – ROBÓTICA
Com a globalização e o surgimento quase diário de novas tecnologias, a evolução
do conhecimento humano encontra-se de tal forma acelerada, que tornou o papel de
transmissor do conhecimento impraticável para o professor. Conforme John Holt
(1965, citado por Claxton, 2005, p.201) "como não podemos saber que conhecimento
será mais necessário no futuro, não faz sentido tentar ensiná-lo antecipadamente. Em
vez disso, devemos tentar formar as pessoas [...] para que elas sejam capazes de
aprender qualquer coisa que precise ser aprendida".
O caminho para que isso ocorra é variado, mas sempre tem como ponto de
partida uma necessidade premente. Paulo Freire (2013, p.67) fala que “o melhor ponto
de partida é a inconclusão do ser humano de que se tornou consciente ... a
capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas sobretudo para
transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a”. Nessa busca de completude, o
ser humano desenvolve competências, constrói conhecimentos e, portanto, aprende.
Segundo Gaël & Léopold (2016, p.56) a robótica tem muito a oferecer para a
ciência comportamental e desenvolvimento cognitivo porque permite alcançar
operações autônomas, a partir de um mínimo de conhecimento a priori. Dessa forma,
a robótica tem se mostrado como um dos caminhos para o desenvolvimento da
capacidade de aprender-a-aprender, que inclui a curiosidade, a persistência, a
resiliência, a responsabilidade e o auto-gerenciamento. Khanlari (2013) fez um estudo
com professores e engenheiros que atuam com robótica educacional. A análise dos
resultados deste estudo comprovou o que outros pesquisadores já haviam percebido
quando da observação dos alunos durante essas atividades, ou seja, a robótica
melhora algumas das habilidades dos alunos, como a criatividade e o pensamento
crítico,

trabalho

em

equipe

e

habilidades

de

colaboração,

auto-confiança,

sociabilidade, e tendência a ajudar os outros. Neste mesmo estudo, ficou explícito que
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essas habilidades só são adquiridas quando o aluno é estimulado a implementar as
suas ideias criativas e construir seus robôs. Sobre isso (Khanlari, 2013, p.30) afirma
“Em casos em que os professores aconselham os alunos passo a passo e dizem o
que fazer e como construir seus robôs, a criatividade dos alunos não será melhorada,
e os estudantes apenas realizam as ideias de seus professores. Portanto, os
professores devem estar cientes de que seus atos podem encorajar ou desencorajar a
criatividade dos alunos e o seu pensamento crítico”.
Segundo Cruz et. al. (2013, p.7) a robótica educacional “oportuniza situações, ao
aluno, para questionar e procurar soluções, ao mesmo tempo em que promove e
intensifica as interações grupais e as construções coletivas, contribuindo muito para o
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos estudantes. Sempre em parceria com
os professores”.
Os professores participam ativamente, buscando recursos, preparando o
ambiente, estimulando os educandos e gerenciando os projetos. Devido a este nível
de envolvimento, interessa-nos conhecer a visão destes profissionais, e também dos
instrutores de robótica educacional, sobre o uso deste recurso como ferramenta
pedagógica no contexto da educação orientada à inovação.
5. PESQUISA, METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A questão de pesquisa fica por conta da relação entre robótica e inovação. Como
os professores veem a questão da inovação nas suas práticas educativas? A robótica
educacional pode ser um meio de desenvolver a criatividade, o raciocínio lógico, a
capacidade de resolução de problemas, a socialização, a autonomia no aprendizado e
induzir projetos inovadores? Para responder a essas e outras indagações optamos em
fazer um levantamento sobre essa relação da inovação e da robótica com um grupo
de professores que trabalham com robótica educacional.

5.1 Participantes do Estudo
Participaram do estudo 12 professores que atuam em sala de aula, em nível de
ensino médio e/ou universitários. A formação acadêmica desses profissionais variam
entre Ciências Exatas, Matemática, Física, Ciência da Computação, Engenharia,
Informática, Música e Pedagogia. São professores em licenciaturas de Computação,
Matemática, Física, Pedagogia, Mecatrônica e Engenharia, além da atuação em
robótica educacional.

1907

5.2 Instrumento de Coleta de Dados
Foi elaborado um questionário a partir da ferramenta de formulários do Google,
com 6 questões abertas, 1 questão de múltipla escolha e 14 questões de escolha
simples, sobre “Inovação em Educação e Robótica Educacional”. Esse instrumento de
coleta de dados tem uma cópia em http://fisicamariaines.com/FormRobInov.html.

5.3 Resultados
Primeiramente, os professores responderam a questões relativas ao seu
entendimento sobre inovação. Algumas de suas respostas, foram: “Inovação é quando
um produto ou processo possui uma característica nova que o torna melhor em
relação ao que existe”; “Inovação é a ação de fazer algo novo, ou de uma nova forma”;
“Inovação é re (combinar) algo que já existe com algo inédito para determinado
público-alvo”; “Inovação é produzir algo com capacidade de promover mudanças no
meio”.
A partir do entendimento sobre o que é inovação, os professores responderam a
questão "com base no seu conhecimento sobre robótica, qual o potencial da mesma
para o desenvolvimento das capacidades de inovação no sujeito?". A grande maioria
(91%) afirmou reconhecer na robótica um grande potencial para formação de sujeitos
inovadores, conforme o gráfico 1.

Gráfico 1 - Relaciona o potencial da robótica educacional com o desenvolvimento das
capacidades de inovação, segundo professores consultados.

Quando os professores foram convidados a marcar três (3) entre uma lista de
catorze (14) itens, aqueles que consideravam como características de um sujeito
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inovador, as que tiveram maior escolha foram “criatividade”, “capacidade de resolução
de problemas” e “conhecimento (expertise)”, nesta ordem. Também tiveram escolhas,
em menor número, as características “abertura à experiência”, “iniciativa” e
“capacidade de problematização”.
Ao relacionarmos estas respostas com aquelas obtidas na seção de perguntas
sobre robótica, é possível concluir que o uso desse recurso educacional, do ponto de
vista

dos

professores

participantes

da

pesquisa,

tem

relação

direta

com

desenvolvimento das características pessoais inerentes aos sujeitos inovadores.
Quando questionados se a robótica educacional desenvolve a criatividade do aluno,
100%

dos

professores

responderam

afirmativamente.

Outras

características

importantes dos inovadores são a persistência e a resiliência. Sobre isso, 9% dos que
responderam à questão "você considera que a robótica educacional desenvolve a
persistência e a resiliência no aluno?" consideram que atividades de resolução de
problemas, envolvendo ou não robótica, podem auxiliar à desenvolver estas
características, conforme a faixa em cinza do gráfico 2.

Gráfico 2 - Relaciona a robótica educacional com o desenvolvimento da persistência e a
resiliência no aluno, segundo os professores consultados.

Ao serem indagados se as práticas da robótica educacional possibilitavam ao
aluno desenvolver a capacidade de resolução de problemas, 91% dos entrevistados
responderam “sim, sempre” ou “sim, muitas vezes” a esta pergunta. Veja gráfico 3,
abaixo.
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Gráfico 3 - A relação do desenvolvimento da capacidade de resolver problemas e as práticas
de robótica, segundo os professores consultados.

Analisando estas respostas, podemos deduzir que as atividades, em sua maioria,
são realizadas a partir do desenvolvimento de projetos investigativos, o que também
pode ser confirmado pelas respostas obtidas para a questão "você considera que a
robótica educacional permite atividades de pesquisa”, em que 64% dos professores
responderam "sim, sempre" e 36% responderam "sim, muitas vezes". Ainda sobre o
assunto "projetos de aprendizagem", os professores responderam a questão "você
considera a robótica como um veículo com grande potencial para a realização de
projetos interdisciplinares nas escolas?". 91% respondeu afirmativamente e 9% disse
não ter experiência suficiente para opinar sobre isso. Quando indagados sobre quais
disciplinas que poderia ser trabalhados de forma interdisciplinar, a partir de atividade
de robótica educacional, os respondentes citaram Física, Matemática, Biologia,
Astronomia, Música, Circuitos, Lógica de Programação e Design.
Todos os professores entrevistados tinham alguma relação com robótica
educacional, sendo que 64% deles tem formação dentro da área de Ciências,
Matemática e suas tecnologias, mais precisamente, físicos, matemáticos e
engenheiros. Os outros 36% tem formação na área de Linguagem, códigos e suas
tecnologias. Em relação ao tempo de atuação como professor, instrutor ou monitor de
robótica em escolas, 37% deles afirmaram trabalhar a mais de 10 anos na área,
conforme gráfico 4.
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Gráfico 4 - Tempo de atuação como professor, monitor ou instrutor de robótica.

A robótica educacional vem sendo discutida e incentivada desde a invenção da
linguagem Logo, possibilitando que pessoas fora da área da Ciência da Computação
realizassem a programação de um mecanismo robótico. Entretanto, somente a partir
de 2005, com a criação do microprocessador Arduino, um hardware livre e de baixo
custo, ela tem encontrado mais espaço dentro das escolas. A possibilidade de fazer
robótica, com custos reduzidos, incentivou professores a usar essa ferramenta em
benefício de aulas mais dinâmicas, o que explica o fato de 45% dos professores
afirmarem terem entre 1 e 10 anos de experiência.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos resultados obtidos, a partir da pesquisa realizada com professores,
monitores e instrutores de robótica, indica que as atividades de robótica nas escolas,
aliadas a uma boa proposta pedagógica, contribuem na formação do aluno, muito
além de mecânica, eletrônica e programação. Ficou constatado que os professores
entendem que a inovação é um processo que pode ser desenvolvido na escola e que
a robótica é um instrumento adequado para o desenvolvimento das características
inerentes aos sujeitos inovadores. Características como a capacidade de resolver
problemas, de ser persistente e resiliente, de ser cooperativo e receptivo na
socialização, de realizar pesquisa e buscar informação no grupo e fora dele, de ser
criativo, objetivo e manter o foco no que está sendo desenvolvido, podem ser
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despertadas e aprimoradas nos alunos, no decorrer de projetos de robótica
educacional desenvolvidos por eles.
A educação contextualizada, interdisciplinar, cooperativa, voltada a formar alunos
com liberdade de pensamento e autonomia no aprendizado encontra-se coerente com
as propostas da robótica educacional. Dessa forma, a robótica educacional, através de
prototipação

e

experimentação,

é

um

caminho

muito

adequado

para

o

desenvolvimento das potencialidades do aluno, enquanto agente de criação de
soluções para os problemas que se apresentam e compreensão de determinados
conteúdos, além de despertar nos mesmos a capacidade de inovação.
Com base nos resultados da pesquisa, estamos convencidos de que o
desenvolvimento das potencialidades do aluno através da robótica educacional deve
ser incentivado nas escolas. Para tanto, sugerimos a criação de clubes de robótica,
oficinas interdisciplinares onde permeiam atividades e projetos tecnológicos, criação
de espaços maker (Borges, et.al. 2015), realização de desafios e a participação em
eventos onde os alunos possam ampliar seus conhecimentos na área e,
principalmente, incorporar a robótica na sala de aula.
Como continuidade a esta pesquisa estamos interessados em saber como o
profissional da educação pode tirar proveito da robótica educacional para despertar a
curiosidade em determinada área do conhecimento. Interessa-nos também, estudar e
propor uma metodologia para formação de professores que capacite-os para
implantar, melhorar ou ampliar atividades escolares voltadas para a preparação dos
alunos, para se tornarem sujeitos inovadores.
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Cortez.
Papert, S. (1980). Mindstorms: children, computers and powerful ideas. New York:
Basic Books.
Piaget, J. (2001). Criatividade. Criatividade: Psicologia, Educação e Conhecimento
do Novo. São Paulo: Editora Moderna. p. 11 – 20.
Sánchez, F. A. B., & Guzmán, A. F. (2012). La Robótica como um Recurso para
Facilitar el Aprendizaje y Desarrollo de Competências Generales. Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, vol. 13, núm.
2, 2012, pp. 120-136. Universidade de Salamanca, Espanha.
Santos, J.A.E.S. [et.al.]. (2012). Uso de Tecnologias na Prática Docente: Um
estudo de caso no contexto de uma escola pública do interior do Rio de
Janeiro. In Atas do II Congresso Internacional TIC e Educação, Portugal,
Universidade de Lisboa, p. 1023-1031.
Schivani, M. (2014) Contextualização no Ensino de Física à Luz da Teoria
Antropológica do Didático: O Caso da Robótica Educacional. Tese de
Doutorado em Educação, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo,
São
Paulo,
2014.
Retirado
de
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-01122014-104322/ptbr.php.
Thornburg, D. D. (1997). 2020 Visões para o Futuro da Educação. Retirado de
http://tcpd.org/Thornburg/Handouts/2020visionsport.html.
UNESCO (2010). Educação: Um Tesouro a Descobrir. Retirado de
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf.
Wagner, T. (2012). Creating Inovators: the making of young people who will
change the world. New York: Scribner.

1913

224 - COMO SIGNIFICAR A APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE DA
EDUCAÇÃO BÁSICA? POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
PARA ESTE SÉCULO XXI
HOW DOES THE STUDENT LEARNING OF BASIC EDUCATION MEAN? POSSIBILITIES OF
USE OF RESOURCES FOR THIS 21st CENTURY

Luana Wunsch 1 ; Dinamara Machado 2
1

UNINTER
luana.w@uninter.com, 2 dinamara.m@uninter.com

Resumo:

A presente comunicação, de abordagem metodológica mista, faz parte
integrante de um estudo, em andamento, no Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Educação – Mestrado Profissional:
Educação e Novas Tecnologias, intitulado “Educação Básica e as TIC:
perspectivas reais de utilização contextualizada”. Tem como objetivo
analisar como está sendo a aplicação prática de recursos tecnológicos
e como podem apoiar a otimização da aprendizagem do estudante
deste século XXI. O design da investigação se deu em três partes: (i)
revisão bibliográfica, (ii) abordagem empírica e (iii) análise dos dados
recolhidos. Na primeira, teve-se como alicerce o aprundamento na
temática sobre o professor e sua prática, dando ênfase para a
aprendizagem significativa dentro e fora da sala de aula. Na segunda,
foi estruturado um questionário para conhecer as perspectivas de tais
docentes perante a utilização de ferramentas que apareceram com
frequência como referências na revisão bibliográfica, tais como mapas
conceituais e redes sociais. E, finalmente, na terceira etapa, durante a
análise, percebeu-se que o estudo caminhou de maneira contínua e
confrontada com situações que percebem uma prática docente menos
reproducionista e mais ativa nos dias atuais. Deparando-se, assim, à
teoria cognitivista e sua aprendizagem significativa, na qual os
professores partipantes acreditam desenvolver atividades que podem
favorecer um processo (re) construtivo, intencional e, sobretudo,
colaborativo com a utilização de novos recursos em suas aulas. Sob tal
cenário, a pesquisa pode ser um ponto de partida para a compreensão
de como a tecnologia pode facilitar a aprendizagem colaborativa em
prol da contextualizada na Educação Básica.

Palavras-chave:

Aprendizagem significativa; Recursos Tecnológicos; Educação Básica.

Abstract:

This communication, with mixed methodological approach, is an part of
a study at the Stricto Sensu Program in Education - Professional Master
Education and New Technologies entitled "Basic Education and ICT:
actual perspectives and contextualized use". It aims to analyze the
practical application of technological resources and how they can
support the optimization of student learning of this 21st century. The
research design was given in three parts: (i) literature review, (ii)
empirical approach and (iii) analysis of the data collected. In the first,
had as foundation the theme reading about the teacher and practice,
with emphasis on meaningful learning in and out of the classroom. In
the second, a questionnaire was structured to meet the prospects of
such teachers about the use of tools as conceptual maps and social
networks, for example. And finally, the third stage, during the analysis, it
was noted that the study walked continuously and confronted with
situations that perceive a teaching practice less reproduction and more
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active today. Faced thus the cognitive theory and its meaningful
learning, in which teachers believe to activities that may favor a (re)
constructive, purposeful and, above all, collaborative with the use of
new resources in their classes. Under such a scenario, the search can
be a starting point for understanding how technology can facilitate
collaborative learning for the sake of contextualized in Basic Education.
Keywords:

Meaningful Learning; Technological Resources; Basic Education.

1. INTRODUÇÃO

O presente texto tem como objetivo analisar a aplicação prática de alguns
conceitos que envolvem a aprendizagem do estudante da Educação Básica deste
século XXI, o qual por mais que precise aprender o conteúdo científico, precisa saber
como fazer uso eficaz e inovador do que sabe ao longo da vida (Martins Filho, Gerges
& Fialho, 2015). E a partir da presente afirmação surge a necessidade de reflexão
sobre como os professores podem apoiar o desenvolvimento do pensamento crítico e
das habilidades para comunicação, criatividade e colaboração e, em especial, para
solução de problemas cotidianos pessoais e acadêmicos (Prensky, 2016; Pieri e
Diamantini, 2010; Railean, 2015), sendo esse uma lacuna de uma sociedade que é
‘aprendente’ (Longhi, Behar & Bercht, 2009). Deste modo, indaga-se se é possível
afirmar que houve mudanças efetivas nas práticas docentes depois de 16 (dezesseis)
anos da publicação dos pilares apontados por Delors (2000) para este século.
Independentemente das alterações e mudanças, percebe-se a emergência de uma
nova fase. Já não basta aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser; é
necessário aprender de forma contextualizada com as especificidades individuais do
estudante e da sociedade na qual o mesmo vive e atua.
2. AS TECNOLOGIAS E SUAS APLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Atualmente está presente um discurso crítico relativo ao avanço da sociedade do
conhecimento e da infraestrutura educacional que a mesma exige. Nesta linha, o
conceito de nativos digitais, trazido por Prensky (2001), é pertinente, em especial para
os alunos da faixa etária da educação básica, que se refere àqueles que estão
totalmente envolvidos com as tecnologias antes da entrada para a escola, vivendo
literalmente em sistemas de atividade distintos e não tem que reaprender nada para
viver vidas de imersão digital, que começaram a aprender nesta linguagem, que só
conhecem o mundo informatizado. Os jovens atuais estão constantemente
conectados, fazem parte de uma geração participativa, onde a interatividade é
dominante e mostram que o sistema em que vivem se caracteriza pela capacidade de
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inclusão em todos os aspectos, por meio dos ambientes digitais, nos quais partilha-se
praticamente tudo com todos. Sem as tecnologias de comunicação como hoje são
propostas, a globalização social e económica não teria sido possível. Mas é inegável
que esse impacto não tem ainda expressão na educação, fazendo mesmo surgir o
questionamento sobre a necessidade de rever as formas de participação dos alunos
que ultrapasse a passividade, a escuta pela escuta, a leitura pela leitura, o repetir pelo
decorar. E é dentro deste contexto, que ao pensar na aplicabilidade curricular das
tecnologias na Educação Básica, percebe-se que, muitas vezes, são as práticas
pedagógicas realizadas na escola que, em si mesmas, necessitam de ser revisitadas
nos aspectos das suas abordagens didáticas, epistemológicas e curriculares, visando
atender às necessidades contemporâneas (Stigliano & Gentile, 2013). Neste sentido, é
acentuado repensar a organização de saberes a partir de uma abordagem mais
progressista e de uma visão holística (Behrens, 2007) na busca da qualidade
restaurada com “informações que constituam a base da tomada de decisão de uma
geração e como a mesma vai aprender, inovar e assumir responsabilidades como
cidadãos” (Palfrey & Gasser, 2011, p. 17).

2.1

O professor e (seus) recursos efetivos do século XXI
Para se pensar na adequação curricular das tecnologias na Educação é preciso

antes pensar a adequação do professor nesse processo. Não há currículo que
sobreviva a um professor sem uma prática contextualizada às especificidades dos
alunos. É preciso olhar a docência como um processo interativo e dinâmico, criado por
redes participativas. Seu exercício deveria caminhar de maneira contínua e
confrontada frequentemente com situações que tornam o conhecimento para a prática
menos limitado ao desenvolvimento do processo educativo (Murray & Perez, 2015). Se
o professor for um conscientizador de uma complexidade das interrelações de todos
esses sistemas e todos os condicionalismos e instrumentos de regulação dos
mesmos, assumindo a sua capacidade de intervenção, investirá nas possibilidades
que esses mesmos sistemas possibilitam, convocando assim todos os elementos da
comunidade educativa para a institucionalização do coletivo exercício da cidadania
(Behrens, 2007).
Analisar, assim, o currículo e a prática docente estabelece toda a perspicácia para
acessar o modelo certo de recursos a incorporar, para poder agir, hoje mais que
nunca, na urgência e decidir na incerteza, afinal, como previu Freire (1996, p.22) "o
professor pós-moderno, tem que saber que ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção".
Portanto, surge a vitalidade de reconhecer elos para que as informações de maneira
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global sejam referências para o conhecimento organizado e coerente do aluno. Numa
dinâmica que estimule sempre a reflexões, que se transformam em experiências, e
que devem ser passadas no intuito de estabelecer pontes pertinentes para se
amenizar o desconhecimento de que vivemos em um mundo, que apesar de estar em
constantes mudanças de hábitos, ajuda a responder sob um contexto cultural
afirmativo à aceitação do outro e que resulte de uma elaboração coletiva e comporte a
noção de transformação sucessiva a que se sujeita nossa própria compreensão da
ordem real. Efetivamente, o docente vive em um mundo dinamicamente pluralista,
social e cultural e tal pluralidade tende a gerar uma perspectiva que compreende e
valoriza a diversidade cultural, mediante a quantidade de diferenças aparentes que
são essenciais às discussões, para se chegar a coexistência entre todas as partes
interessadas. E neste sentido, não se pode esquecer que o trabalho do professor inclui
a formação de relações positivas com os alunos e colegas, ter um maior sentido de
autonomia profissional e autoridade e assumir desafios com sucesso e êxito em
abordá-los. É claro que os professores encontram pontos baixos: as exigências da
profissão, a carga de trabalho e os aspectos burocráticos, lidar com os pais dos alunos
e suas relações com novos colegas na escola.
Fica claro, portanto, que os recursos que devem ser considerados perante a
relação professor X currículo X aluno, devem servir de apoio para algumas bases
como: (a) aperfeiçoamento do professor atual e (b) necessidades laborais deste
mesmo professor.
Sob esta ótica, segue na tabela 1 uma comparação1 sobre as características dos
recursos que podem servir como norte na hora da escolha dos mesmos nas aulas.
Tabela 1: Características dos recursos para a educação básica atual
O professor na relação com o aluno deverá ser ...
Stigliano & Gentile, - adesão para que o aluno aprenda a conviver com a diversidade;
2013
- promoção de oportunidades de curiosidade;
- base para a socialização;
- apoio para o trabalho em que estão envolvidos com ideias já
conhecidas e que possam caminhar no sentido de desenvolver
novos conceitos.
Prensky, 2001; 2016
- ponte para a significância na aprendizagem do aluno;
- base para a promoção da autonomia social e intelectual;
- elo dos conceitos dos alunos sobre o processo investigativo.
Longhi,
Behar,
& - matriz da inspiração do aprendizado do aluno;
Bercht, 2009
- promoção da criatividade para que todos os alunos tenham a
oportunidade de interagir na sociedade global.

1

Tais autores apareceram constantemente citados em artigos e comunicações relacionados
com a exploração do trabalho docente para melhor servir os alunos na era digital.
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Nesta vertente, o NBPTS (National Board for Professional Teaching Standards)
em 2006 propôs mais cinco itens para “what teachers should know and be able to do”:
- Os professores devem usar recursos que sirvam para comprometê-los mais com o
aluno e sua aprendizagem; - os professores devem conhecer as áreas que ensinam e
como ensinar tais conteúdos para os alunos; - os professores devem ser responsáveis
pelo gerenciamento e monitoramento de aprendizagem do aluno; - os professores
devem pensar sistematicamente sobre sua prática e aprender com a experiência; - os
professores devem ser membros de suas comunidades de aprendizagem. Vê-se que
pontos a serem considerados são formar para: ‘exercício da cidadania’; ‘escola
democrática’, ‘colaboração’ e ‘articulação’.

Ao falar da relação do professor com

tecnologias, lembra-se do trabalho docente, descrito por Piaget, no qual destacava o
“criar pessoas capazes de fazer coisas novas, e não simplesmente de repetir o que
outras gerações fizeram – pessoas criativas, inventivas e descobridoras” (Piaget, 1998
citado por Demo, 2009, p. 54). Assim, as funções dos professores vêm ao encontro de
algumas bases indicadas pela UNESCO (2010), nomeadamente: - formar pessoas
altamente qualificadas, cidadãs responsáveis, com capacitação profissional a partir de
cursos que se adaptem às necessidades presentes e futuras da sociedade; - contribuir
na proteção e consolidação dos valores da sociedade com perspectivas críticas,
independentes e humanistas; - novo paradigma de educação que tenha seu interesse
centrado no estudante, o que exigirá a reforma de currículos, utilização de novos e
apropriados métodos que permitam ir além do domínio cognitivo das disciplinas.
Considerando o cenário apresentado, uma questão emerge quando se pensa
sobre o melhor suporte para que o professor tenha subsídios para atuar de forma
nessa conjuntura: - que tipos de estratégias de estudo vão ajudar os estudantes a
aprender? Na busca de respostas reais para a problemática, chamou atenção o
expressivo número de publicações existentes, em meios digitais e impressos, com
sugestões de atividades que prometem apoiar o professor a significar a aprendizagem
do estudante.
3. METODOLOGIA
A comunicação aqui apresentada faz parte integrante de um estudo em
andamento, no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação – Mestrado
Profissional: Educação e Novas Tecnologias (PPGENT), intitulado “Educação Básica e
as TIC: perspectivas reais de utilização contextualizada”. A presente etapa teve seu
design da investigação em três partes: (i) revisão bibliográfica, (ii) abordagem empírica
e (iii) análise dos dados recolhidos. Após a revisão bibliográfica houve a necessidade
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da realização de uma pesquisa empírica, na qual a amostra dos dados aqui
apresentados foi coletada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2016, por meio de
questionário online enviados e respondidos por 20 (vinte) professores de escolas
públicas e 19 (dezenove) de escolas privadas. O questionário estava organizado com
a listagem das 10 (dez) ferramentas encontradas, com expressiva quantidade de
citações durante a investigação teórica. Os participantes assinalaram as que
aprovavam e aplicariam, ou já aplicam, com os seus estudantes. Não tinha número
mínimo de escolha, a única observação do questionário era que, logo, deveriam dar
uma explicação escrita da causa da (s) sua (s) escolha (s). A análise dos dados se
deu de forma mista, no sentido de integrar uma análise qualititativa, a qual teve
predominância, pela articulação em uma apreciação de conteúdo de caráter
interpretativo, contudo, com uma construção também quantitativa, com base numérica
e um breve tratamento para encontrar a moda estatística dos dados recolhidos.
4. DESCRIÇÃO DOS DADOS
Durante a aplicação do questionário, todos os professores apontaram mais de
uma opção de ferramenta para sua utilização pedagógica. Destas, foi realizada uma
análise estatística no conjunto de dados, a qual é descrita a seguir.
Tabela 2: Ferramentas para otimização da aprendizagem

Ferramentas
Blogs
Ferramentas Google
Games
Lousas Interativas
Mapas Conceituais
Plataformas
Adaptativas
Redes Sociais
Simuladores Virtuais
Softwares de Autoria
Youtube

Frequência de
escolha
2
6
8
4
11
19

Moda
estatística
10
8
6
9
5
2

39
7
13
16

1
7
4
3

Obs.: as ferramentas foram apresentadas em ordem alfabética aos professores.

Durante esta fase do estudo, foram destacados os 5 (cinco) recursos com maior
incidência no questionário.
A ferramenta com o quinto maior índice de frequência, os mapas conceituais são
ferramentas gráficas para organizar e representar o conhecimento. Eles incluem
conceitos e como podem ser feitas as suas relações, conexões (Novak & Cañas,
2016). O rótulo para a maioria dos conceitos é uma palavra, embora por vezes, se use
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símbolos. Os professores que os elegeram foram além dos já conhecidos
organogramas feitos em papéis ou softwares específicos. Citaram que gostariam que
a proposta fosse como base pedagógica, com cada estudante em seu tempo de
aprendizagem. Relataram ainda, algumas instituições que têm estrutura física e
pedagógica desta natureza, um dos exemplos é a Casa Labirinto, no Brasil, a qual
propõe atividades artísticas, culturais e pedagógicas para crianças e adultos com foco
no desenvolvimento da concentração, do relaxamento, do autodomínio e da expressão
livre, explorando o uso lúdico e pedagógico dos labirintos, símbolos arquetípicos que
não devem ser apenas contemplados, mas ativamente percorridos.
Outra instituição citada foi a Fuji Kidergarten, no Japão, que tem a forma de
velódromo quando se olha de cima, onde existem trajetos desenhados com obstáculos
como árvores para subir, tobogãs para descer, para que uma vez concluído se chegue
até a aula.
Após vinte anos, desde que os percursores da tecnologia educacional (e.g.
Papert) falaram sobre a necessidade de se ter clara abordagem, a partir da qual o
recurso é utilizado e qual o papel do computador, os professores participantes da
pesquisa mostraram que a autoria é um bom exemplo desta clarificação. Os
professores que assinalaram, em quarta posição de votos, a opção de utilização dos
softwares de autoria.
A partir de atividades que apoiassem os estudantes em escrita de textos e de
projetos guiados por seus interesses, destacando, sobretudo, a relevância cognitiva de
escrever, e mais, de até programar seu próprio simulador ou seu próprio jogo, fazendo
as vinculações por meio do seu tempo e necessidade. “Ir muito mais que vídeo, é uma
nova forma de pesquisar”, disse um dos participantes da pesquisa sobre a terceira
ferramenta: o Youtube. Outro afirmou que “as mídias faladas, escutadas prendem
mais a atenção”.
Na terceira posição de preferência, a ferramenta ganha cada dia mais espaço
entre os educadores. Os estudantes da atualidade não têm mais tempo a perder, eles
têm pressa, pois as informações chegam de forma veloz, mesmo antes de chegarem à
escola. Os vídeos podem ser interessantes na utilização pedagógica porque, muitas
vezes, falam a linguagem do estudante, facilitando a tarefa para o docente. Mas,
segundo Khan (2013), fundador da KhanAcademy, e Bergmann e Sams (2012), da
abordagem FlippedClassroom, dois dos mais expressivos modelos de utilização dos
mesmos para a educação, isso requer planejamento e muita atenção do docente para
promover a criticidade sobre a visualização e o sentido de pesquisa de forma
contextualizada, afinal os atrelamentos realizados são de cunho científico, mas com
profunda proposta prática e tecnológica.
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Já as plataformas adaptativas ganham cada dia mais a confiança dos professores,
aqui são segundas com maior índice de preferência. São recursos que geram
atividades a partir da utilização de softwares, online ou não, que propõem exercícios
diferentes para cada estudante, sob medida, a partir de suas respostas e reações às
tarefas. Nelas, segundo Murray e Pérez (2014), pode-se usar um método pedagógico
ou processo que se baseia em observação para informar os estudantes de suas
projeções/progresso, para aumentar a probabilidade do seu sucesso, para isso a
tecnologia não é necessária, mas torna possível personalizar em grande escala, uma
conexão do individual para o coletivo, se assim o estudante desejar.
Dos 40 (quarenta) participantes, 39 (trinta e nove) escolheram as redes sociais
como significativa opção de trabalho em sala de aula. É porque “falam a linguagem do
estudante”, disse um professor, “afinal rico, pobre, com tecnologia ou sem tecnologia,
o jovem estudante necessita viver em sociedade, gosta de saber a opinião dos outros,
gosta de falar ao seu modo”, segundo outro participante do estudo.
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Se viver em sociedade é uma das características do ser humano, com o advento
da Internet, ele vive em rede social (Castells, 2004). A comunicação entre as pessoas
mudou o modo de ver e agir perante as relações, então “nada mais adequado que a
escola e o professor se adaptarem a isso”, diz um terceiro professor durante suas
respostas sobre o recurso.
Sob a ótica das redes sociais e da intimidade pela/para internet, vale a pena
mencionar que hoje se efetiva pesquisas e ações sobre a Web 3.0, e até 4.0, que
estão associadas com a web semântica e, porque não dizer onipresente, pelas quais
existem planos para atingir ao longo de um período de 2010 a 2030 (Lozada, 2010).
Assim, por meio dessa pesquisa empírica, ao descrever as possibilidades de
trabalho que os próprios professores da Educação Básica destacam como adequados,
é interessante verificar que a maioria das respostas tinha em similar critérios que
levam a relacioná-las com uma abordagem cognitivista de educação.
E, sendo assim, é fundamental ao descrever as escolhas dos professores,
também delinear a conceitualização teórica que por detrás delas podem estar
implícitas (ou explícitas).
Ademais das justificativas citadas em cada recurso descrito, o que chama a
atenção foi que todas poderiam ser adequadas em uma grande categoria chamada
como “conexões das experiências do estudante”. São mais exemplos das mesmas: (i)
“escolho esta porque os meus estudantes relacionariam com o que aprenderam ao
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longo dos outros anos”; (ii) “esta porque ele pode trocar experiências com os colegas,
um sabe uma coisa, outro sabe outra, e trocam”, (iii) “esta é divertida e lá na minha
escola a comunidade, apesar de ser mais carente, todos já sabe manipular recursos
assim, se um sabe, ensina o outro ”.
Tais explicações são perfeitamente acomodadas como componentes de
processamento de informação que, como base da psicologia cognitiva, remete à
abordagem de aprendizagem significativa, lembrando que a mesma, juntamente com o
construtivismo e interacionismo, é frente das principais teorias cognitivistas na
educação, com atividades que procuram estudar como o indivíduo constrói suas
estruturas para a aquisição do conhecimento, uma vez que incorpora a experiência
dos indivíduos (Valadares & Moreira, 2009), a partir da nova informação, que se
relaciona com várias outras informações, é preciso descobrir o que o estudante já
sabe. Segundo Ausubel (1978), “a essência da aprendizagem significativa é que
ideias, simbolicamente expressas, sejam relacionadas, de maneira substantiva e não
arbitrária ao que o aprendiz já sabe” (In: Moreira, 2006).
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao pensar na busca da promoção de uma aprendizagem significativa, percebeuse durante esta etapa da investigação que criar um ambiente onde há recursos
manipuláveis pode ser a melhor e mais coerente saída para realmente significar o que
se aprende, local no qual haja ferramentas onde estudantes e professores possam
desenvolver um entendimento adequado às suas perspectivas e especificidades, onde
pode fazer perguntas para ajudar nas conexões para que os estudantes refinem seu
pensamento e as possibilidades de respostas. Sejam com a manipulação de símbolos
em mapas conceituais, até comunidades por redes sociais, as estratégias de estudo a
partir desta abordagem, visam exatamente aquilo que é ignorado pela visão
behaviorista: a cognição, o ato de conhecer, ou seja, como o ser humano conhece o
mundo, investigando de forma científica, escolar, acadêmica a percepção, o
processamento de informação e a compreensão que cada indivíduo possui (Miranda,
2007).
Para além de lembrar os clássicos como Piaget (1896-1980), Vygotsky (18961934), Bruner (1915-atual), viu-se que analisar a aprendizagem significativa por meio
da utilização de exercícios escolares do século XXI, as respostas dos professores,
também, incluem uma questão, desta vertente, discutida nos dias atuais: o
conectivismo. Ora, ao considerar a expressiva escolha dos professores pelas redes
sociais, seguindo tal linha, manifesta-se preocupações entre o virtual e o físico, entre o
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mundo do trabalho, a aprendizagem formal e a aprendizagem informal, contínua,
permanente, em uma grande rede, o que vem ao encontro da pesquisa empírica com
os professores da Educação Básica, ora, a moda estatística se deu para redes sociais.
Dos pesquisadores clássicos aos mais atuais, o que se corrobora nesta
perspectiva educacional é que com o apoio articulado e planejado do professor, a
significância pode ser autenticada ao pensar em sistemas de tratamento da
informação e de comunicação. Os professores podem, neste cenário, desenvolver
com os estudantes atividades que favoreçam um processo (re) construtivo e
autorregulado, intencional e, sobretudo, colaborativo. A aprendizagem efetiva-se como
o esforço de manter os estudantes empenhados na realização das tarefas (Valadares
& Moreira, 2009), o que é relacionado com a expressão tão citada durante a pesquisa
com os professores: “falar a linguagem dos estudantes”, onde os mesmos devem ter o
cuidado de não impor a sua “estrutura e estilo de pensamento, mas criar situações,
problemas, exercícios e projetos que conduzam os estudantes para níveis superiores
de conhecimento” (Miranda, 2007, pg. 46), afinal a aprendizagem significativa dos dias
atuais é, ainda, a otimização dos padrões de colaboração entre iguais, incluindo
docentes e estudantes, todos aprendentes. Finalmente, pode-se dizer que a tecnologia
pode facilitar esta aprendizagem colaborativa em prol da significativa na Educação
Básica? Sim, se o professor for o mediador entre a construção de conexões pelas
quais toda a comunidade goste de aprender com tais recursos, que apoie o
entendimento que cada um pode ser o protagonista na transformação da informação
em conhecimento e que, acima de tudo, isso não precise, necessariamente, ser linear.
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Resumo:

A revolução digital, alinhada às transformações sociais ocorridas nas
últimas décadas, consubstancia conceitos, tais como m-learning, ulearning, mobile gaming, mobile blogging, os quais entretecem na
sociedade do conhecimento e da globalização. Numa era de
permanente transformação tecnológica, a educação em línguas
estrangeiras, sobretudo em Inglês, língua franca da globalização,
realizada com recurso ao m-learning transformou-se numa riqueza
incomensurável. Neste contexto, pesquisámos três eixos estruturantes
subjacentes à nossa problemática: o conceito de “mobilidade”, a
aprendizagem de Línguas com recurso à tecnologia móvel e pedagogia
móvel e aplicações digitais que a viabilizam, tendo sempre em mente a
abordagem comunicativa de ensino-aprendizagem de Línguas e
respetivas competências. O resultado desta pesquisa está na génese
de uma proposta de Taxonomia, contendo características das
aplicações para atividades de aprendizagem realizadas com recurso ao
m-learning. Por forma a validar esta proposta de taxonomia, realizamos
um mapeamento nas atas do Encontro Jogos e Mobile Learning 2014,
em todos os artigos (comunicações, posters e workshops), cujos títulos
e/ou
palavras-chave
referem
“m-learning”,
“mobile-learning”,
“dispositivos móveis”, “Apps”, “aplicações” (em qualquer idioma), com o
objetivo de averiguar se os resultados obtidos nos estudos analisados
estão em consonância com a taxonomia proposta. Dado o vastíssimo
número de artigos e uma vez que a nossa investigação se centra no
Ensino Superior, cingimos a pesquisa não só aplicando os filtros atrás
mencionados, mas também os seguintes critérios: m-learning +
Línguas/ Inglês; m-learning + Ensino Superior; m-learning + Leitura e
Literacias, m-learning + Jogos no Ensino Superior. Este estudo
exploratório e interpretativo (cf. Cardoso et al, 2010:36) permitiu validar
a Taxonomia proposta, o qual poderá ter replicabilidade e funcionar
como uma checklist no desenho de atividades de aprendizagem com
recurso ao m-learning.

Palavras-chave:

mobile learning; aplicações digitais; educação em línguas; taxonomia;
estudo exploratório e interpretativo.

Abstract:

The advent of the digital revolution, lined up with the social changes
that have taken place in the last decades, brought together educational
concepts, such as m-learning, u-learning, Gamification and mobile
blogging, which intertwine with the paradigm of knowledge society and
globalization. Living in an era of permanent technological change, the
Education in foreign languages, mostly English as the lingua franca of
globalization, carried out through m-learning has become an
incommensurable wealth. Therefore, our research has focused on three
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underpinning structural principles: the concept of Mobility, language
learning through mobile technology and mobile pedagogy using digital
applications allowing this ubiquous learning. This investigation was
carried out bearing in mind the communicative approach of language
learning and skills to be developed. The present research gave rise to a
taxonomy proposal for apps, which includes features of digital
applications, to carry on language learning activities through m-learning.
We have implemented an exploratory, analytical study intended to
validate our taxonomy proposal. This way, the minutes of the second
Portuguese conference on jml, Coimbra, Portugal, 2014 were mapped
and analyzed, namely all papers whose titles/ key words included mlearning/ mobile learning and apps or mobile applications. Given the
huge number of papers, we have narrowed our research, by applying
the following criteria: m-learning + Languages/English; m-learning +
Higher Education; m-learning + Reading/Literacy; m-learning + Games
at Higher Education. This review was intended to find out if the results
of these studies were lined up with the characteristics of the taxonomy
proposal. After the analysis we concluded that the features contained in
the taxonomy proposal are mirrored in these studies. This exploratory
and interpretative study (cf. Cardoso et al, 2010:36) allowed the
validation of our taxonomy proposal, that can be replicable and used as
a checklist in the Design of activities through m-learning.
Keywords:

mobile learning; digital applications; language learning; taxonomy;
exploratory and interpretative study.

1. INTRODUÇÃO
Ao longo dos tempos, os suportes e meios de comunicação foram-se alterando:
desde a pedra da Roseta (que significativamente conferiu o nome a uma App de
aprendizagem de Inglês) e dos sinais de fumo, os veículos de comunicação evoluíram
até aos dispositivos móveis. De igual forma, a educação mudou desde a Grécia e
Roma antigas, passando pelos mosteiros da Idade Média e pela massificação da
Revolução Industrial, até à era digital, na qual é possível aprender de forma ubíqua e
glocal através de meios inovadores. Vários pensadores defendem que a revolução
digital foi de tal forma indelével, que é apenas comparável à revolução científica
ocorrida na Idade Média, quando Nicolau Copérnico apresentou a sua teoria
Heliocêntrica, destronando a Teoria Geocêntrica de Ptolomeu. Em suma, realizou-se
um percurso circular, desde os nómadas que transmitiam os seus valores às gerações
vindouras oralmente, até uma nova forma de aprendizagem nómada, sem limites ou
muros, ou seja, através das redes/ networks, que se transformaram nas salas de aula
do séc. XXI. Reutiliza-se, assim, uma ideia tão antiga como a da Academia, que Platão
fundou em 387 a.C., com o objetivo de pesquisar e ensinar a filosofia e as ciências
(Capdevilla, & Puya, 2005). Aqui, o diálogo era a prática mais comum entre os
participantes, que refletiam, discutiam e analisavam os conceitos de forma sistemática
e questionadora, para conduzir a uma compreensão mais profunda das matérias. Ao
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invés da Academia de Platão, circunscrita no tempo, no espaço e a poucos, temos o
privilégio de hoje aceder a academias globais, universais e ubíquas. Com recurso ao
m-learning, através de dispositivos móveis e aplicações digitais, estas redes de
conhecimento, estas “Academias” e os seus utilizadores tornaram-se “aprendizes
nómadas”, tal como preconizou Movarec (2008:18). A utilização vulgarizada de
dispositivos móveis conferiu ao m-learning um potencial ímpar para a aprendizagem,
sobretudo através de aplicações educativas, transformando o papel dos aprendentes
em construtores do conhecimento e de ferramentas de autor. Todavia, as
competências e destrezas a desenvolver na aprendizagem de uma língua no ensino
online, implicam contornos peculiares, quando comparadas com outras disciplinas.
Garrison refere que:
“(…) reading and writing are both an individual and collaborative means of
communication

in

e-learning

experience

(…)

with

e-learning

and

computer

conferencing, we listen by reading and talk by writing” (2003:76-77).
É precisamente esta tendência que urge contrariar e está a sê-lo através do mlearning: Beatty (2013) opina que

os ecrãs e auriculares dos dispositivos móveis

adequam-se naturalmente às skills de receção (listening e reading), propiciando
igualmente os skills de produção (speaking e writing),e ainda que “ (…) many reading
and writing practices are being transformed by people’s participation in online activities
that, in turn, impact the dynamics of their everyday lives (…) (Beatty, 2013:6 apud
Barton & Lee, 2012).
Stockwell e Hubbard (2013:2) definem a aprendizagem das línguas mediada por
m-learning da seguinte forma: “MALL has been defined as the use of “mobile
technologies in language learning, especially in situations where device portability
offers specific advantages” (apud Kukulska-Hulme, 2013:3701). A aprendizagem MALL
exige linhas pedagógicas diferenciadas, específicas e alinhadas à tecnologia que lhes
subjaz, considerando as potencialidades e especificidades das características dos
dispositivos e aplicações móveis.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA
A nossa problemática entronca em três eixos estruturantes: 1) o conceito de
“mobilidade”; 2) a aprendizagem de Línguas com recurso à tecnologia móvel; 3) a
pedagogia móvel e as aplicações digitais que a viabilizam. No que concerne à
mobilidade, Kukulska-Hulme (2009:3) afirma que não existe concordância sobre a
definição de m-learning devido a vários fatores, entre os quais destaca a ambiguidade
do termo “mobile” e o objeto dessa mobilidade. A autora distingue três tipos de
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mobilidade: a das tecnologias móveis, a mobilidade dos aprendentes e da mobilidade
do conteúdo. Sublinha que a mobilidade deve ser compreendida, não só relativamente
ao movimento espacial, mas também à forma como este movimento permite
mudanças no tempo e travessia de fronteiras. Porém, crê que as características-chave
da aprendizagem móvel são as seguintes: personalizada, situada, autêntica,
espontânea e informal, embora admita que estas duas últimas sejam difíceis de atingir
(ob.cit, p.6). Kukulska-Hulme vai mais além, ao tentar definir mobilidade e afirma que,
quando a tecnologia fizer parte do meio, poderemos prescindir do transporte de
dispositivos móveis, porque desempenharemos tarefas de aprendizagem através de
monitores de ecrã táctil em qualquer local (ob cit). Nessa época, entraremos realmente
no campo da “Invisible learning” de Cristóbal Cobo e Knowmad society de John
Moravec. Assim, o conceito de MALL evoluiu para o de CALS (context-aware-learningspace), que utiliza recursos da realidade circundante para facilitar o processo de
aprendizagem, combinando realidades físicas e virtuais (Traxler & Kukulska (2016:
81). De igual modo, Beatty (2013:3) defende que a aprendizagem situada é muitíssimo
favorecida pelos dispositivos móveis, os quais apresentam a dupla vantagem de se
constituírem como fonte de recursos e como ferramenta pedagógica, facilitando a
comunicação e a colaboração. Por fim, Traxler & Kukulska (2016:209-210) afirmam
que o mobile learning nesta década tornou-se barato, robusto, fácil e universal, com o
advento de apps economicamente favoráveis, fatores que suscitaram o interesse de
organizações internacionais, como a UNESCO, Comissão Europeia ou o Banco
Mundial. A mudança de paradigma em termos educativos é tão profunda que propicia
proximidade, até mesmo física, entre pessoas e tecnologia. Defende Kukulska-Hume
(2014:13) que “One area of interest is how use of technology impacts human
interactions and the increasingly intimate interactions between humans and
technology”, enquanto Moura refere citando Saboia et al (2013) que “as novas
gerações, agora consideradas “nativas digitais”, já incorporam tais dispositivos como
uma extensão do lar ou do seu próprio corpo (2014:545).
Quanto à aprendizagem de línguas com recurso à tecnologia móvel, Stockwell, &
Hubbard, (2013:3), defendem que um dos maiores desafios pedagógicos na
implementação de dispositivos móveis no ensino e aprendizagem das línguas reside
em alinhar adequadamente as tarefas às características de cada dispositivo móvel.
Igualmente, Kukulska-Hulme (2015:5) sublinha o hiato entre a metodologia de ensinoaprendizagem de línguas, que continua a ser praticada e aquela que seria desejável:
“National and international English language testing today mostly involves
listening to audio (not video), reading print and writing texts with pen and paper
(…) There is a disconnect between this world of language education and the
multimodal text processing and creation that learners engage in beyond the
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classroom, where they may, for example, share video clips on social media which
interweave words, sound and image (photography, graphics and film).

Beatty (2013:7) refere que os professores precisam de tecnologias móveis e
aplicações para ensinar um idioma de forma eficiente, nomeadamente ferramentas
que incidam em aspetos estruturais: a fonologia, a semântica, a gramática, a
dimensão pragmática, para além do desenvolvimento de competências. Acrescenta
que as aplicações educativas móveis estão totalmente em linha com estes requisitos,
exceto quando são assíncronas. Por seu turno, a abordagem comunicativa advoga a
interação e tarefas reais, como formas de aprender a língua-alvo e exige objetivos de
aprendizagem, fio condutor ao longo de uma atividade, com dificuldade gradual e a
consecução de um produto final, requisitos viabilizados por aplicações digitais.
No que concerne à pedagogia móvel e às aplicações digitais que a viabilizam, o
desenvolvimento do m-learning conduziu à conceção e aplicação de inúmeras
aplicações digitais, comummente designadas por Apps e com conexões frequentes
comuns aos jogos interativos (interação, motivação, estímulos, entre outros).
Entretanto, têm surgido relatos de estudos, nos quais o processo de ensino e
aprendizagem tira partido das tecnologias móveis, através destas estratégias
emergentes, nomeadamente através de aplicações digitais. Consequentemente, um
número crescente de aplicações para dispositivos móveis surgiu no mercado, alguns
para aprendizagem de Línguas. Estas aplicações de cariz educativo para
implementação com recurso ao m-learning, são normalmente REA, consequentemente
disponíveis

na

rede,

mas

também

ferramentas

de

autor,

construídos

por

investigadores que “criaram aplicações digitais para responder às necessidades dos
aprendentes” (Beatty, 2013:5).
3. APRESENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA
Então, naturalmente surge a questão: que características devem as Apps possuir,
para propiciar uma aprendizagem eficaz em atividades com recurso ao m-learning?
Para traçar um caminho com vista à pedagogia móvel e aplicações digitais,
procedemos a uma revisão da Literatura, de forma a reunir as características que mais
se destacam na utilização de apps em atividades de aprendizagem com recurso ao mlearning e a sistematizá-las numa tabela taxonómica. Nas pesquisas efetuadas,
deparámo-nos com investigadores vários, que definiram princípios que devem reger o
m-learning e até algumas aplicações em particular. É o caso de Stockwell & Hubbard,
(2013), no artigo “Some emerging principles for mobile-assisted language learning”, no
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qual apresentam um estudo de implementação pedagógica numa Universidade do
Japão, em os princípios são testados. Os princípios de Herrington (2009) são
sobejamente úteis, assim como os oito princípios de design universais revistos e
interpretados para m-learning (Elias,2011 apud Stockwell & Hubbard, 2013:6), os
quatro tipos de categorias de Apps educativas para tecnologias móveis (Park, 2011) e,
por fim, a taxonomia de Podcasts de Carvalho, Aguiar e Maciel (2009). Porém, não
encontrámos uma taxonomia com características exclusivas para aplicações
destinadas a dispositivos móveis, pelo que elaborámos uma proposta de Taxonomia,
contendo características de aplicações digitais para atividades de aprendizagem de
Línguas realizadas com recurso ao m-learning, baseada na taxonomia dos jogos
digitais, apresentada por Bober (2010).
Assim, a génese desta grelha reside na conjugação de características de
Gamification com as referentes à abordagem comunicativa de ensino-aprendizagem
de Línguas, tal como preconizada por Nunan (1991). Beatty (2013) critica algumas
Apps, devido à proximidade com a abordagem behaviorista do feedback e
recompensa imediatas, por vezes através de níveis e pontuação, que nem sempre
traduzem uma aprendizagem eficaz. Esta opinião levantou a questão se deveríamos
ou não manter estas características na taxonomia. Não obstante à pertinência,
considerámos que a recompensa e o feedback imediatos são imprescindíveis nos
jogos interativos e na aprendizagem, estando envoltos da maior relevância devido ao
cariz motivacional, pelo que decidimos mantê-las para as Apps educativas. A
conceção desta tabela apenas foi possível porque concluímos da existência de
características comuns em vários estudos realizados e porque a tecnologia móvel
começa a revelar características repetidamente identificáveis, tal como confirma Beatty
(2013:7) “mobile technology stabilizes and begins to feature similar affordances across
a series of platforms”.

Característica

Descrição
A aprendizagem efetiva, realizada através de

CT1-Promoção da

atividades

sequenciais

e

de

dificuldade

aprendizagem/coerência

progressiva, é a pedra angular, na qual ancoram

pedagógico-didática. Objetivos

todas as outras características.
Competências de receção: ouvir, ler.

1930

CT2-Desenvolvimento de

Competências

de

produção:

falar

escrever.

Competências na Língua-alvo.

Interação oral com outros intervenientes.
O nível de dificuldade é crucial, para criar

CT 3-Desafio/Competição/

desafio. Este não deve ser nem demasiado fácil,

Motivação

nem

demasiado

difícil,

para

conseguir

a

autoeficácia.
Construção de propostas de trabalho com
CT4-Fantasia /

conteúdos

interessantes,

motivadores

e

Entretenimento/Criatividade

imaginativos. Devem ser cativantes e criar
oportunidades de criatividade.
A resposta e feedback são cruciais para correção

CT5-Resposta (feedback)/

dos erros e autorregulação dos estudantes. A

Recompensa/Estímulos

resposta/recompensa

devem

incluir

reforços

positivos para manter a perseverança.
Os objetivos e níveis a atingir devem ser claros e
CT6-Metas/ Níveis//Progresso

acessíveis. Os alunos devem focar-se nos
objetivos

propostos.

A

visualização

da

progressão constitui-se como reforço positivo.
CT7-Interacção

Conceção

de

estratégias

alinhadas

à

Contextualização/Autenticidade

multiplicidade de interações com o(s) meio(s) e
contexto(s). As atividades devem ser autênticas,
flexíveis e situadas.
Existência de auto-direcionamento e autonomia,

CT8-Autonomia/ Personalização

personalização da aprendizagem e da resolução
de problemas.
Oportunidades para construir conhecimento real,

CT9-Representação de Papéis/

ancorado no mundo virtual. Desempenho de um

Narrativas/

papel em trabalho colaborativo, em equipa e em
rede. Simulação de papéis para treino das
competências de língua.

CT10-Transferência/Adaptação/

Transferência de informação e conhecimentos do

Colaboração

mundo virtual para o real, promovendo a
colaboração e a autonomia do aprendente.

CT11-Regras

Aplicação de regras nos mundos real e virtual.
Existência

de

um

alinhamento

didático

e
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pedagógico correto, com orientações ajustadas.
CT12- Utilidade/ produção de

Produção

(co-construção)

conteúdos/ replicabilidade

aprendizagem/

ferramentas

de
de

objetos
autor

de
para

partilha, avaliação/ replicação.
Tabela 1: Proposta de Taxonomia para aprendizagem através de aplicações digitais com
recurso ao m-learning

Nas pesquisas realizadas, encontrámos tabelas aproximadas do pretendido, tal
como o guia que Rodriguez-Arancón et al. (2013) criaram, que contém critérios de
qualidade para avaliação e criação de aplicações educativas, baseado num outro guia
elaborado por Fernández-Pampillón et al. (2012) e desenhado para a criação de
objetos de aprendizagem.
Enquanto este guia pretendia averiguar os critérios de qualidade das Apps, a
nossa proposta almejava identificar as características inerentes a uma aplicação
educativa para m-learning. Todavia, existem pontos de convergência entre os critérios
de qualidade e a nossa proposta, tais como “O valor cognitivo e coerência
pedagógica”; “Qualidade do conteúdo”; “Capacidade para gerar aprendizagem”;
“Interatividade e adaptação” e “Motivação”. Além deste guia, pesquisámos o modelo
para o design de uma atividade de m-learning (adaptado de Parsons et al., 2006: 3),
exemplo que Vieira e Coutinho (2014) analisaram para o Design de atividades de um
mobile-located-based-games e concluímos, após análise apurada, que a nossa
proposta de taxonomia de características de Apps para aprendizagem de idiomas tem
contornos diferentes, de cariz mais classificativo, quando comparada com o referido
modelo. Não obstante, observámos convergência no designado “Contexto do Mobile
Learning”, nomeadamente:

espácio-temporal

e

colaboração,

bem como

nas

experiências de aprendizagem, nomeadamente: feedback, metas, competição, desafio
e interação social. Assim, concluímos que a proposta incide nas características das
Apps no ensino com recurso ao m-learning e estas abrangem quer as “Experiências
de aprendizagem”, quer “o Contexto de aprendizagem através de m-learning”, bem
como as competências a adquirir, através de aprendizagens individuais e coletivas.
Além disso, alguns dos princípios definidos por Herrington (2009) para m-learning
coincidem com características propostas para as Apps: relevância do mundo real,
motivação e produção. Igualmente pertinente foi um artigo de 2015, do British Council,
intitulado Mobile Pedagogy for English language teaching: a guide for teachers, no
qual Kukulska, Norris & Donohue propõem, não só um referencial teórico para a
“Pedagogia móvel”, mas também, uma tabela com as principais características da
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Pedagogia móvel para o ensino-aprendizagem de Línguas e ainda, sugestões para
implementação utilizando estratégias ajustadas, embora concebida para contexto de
sala de aula. Assim, decidimos comparar estas características da pedagogia móvel
com a proposta de características para Apps, para averiguar eventual consonância ou
dissonância. Os resultados comuns são os seguintes: Característica taxonómica
(doravante designada por CT) CT7, contextualização, autenticidade e interação; CT2,
Desenvolvimento de Competências na língua-alvo; CT12, produção de conteúdos/
replicabilidade; CT8, autonomia e personalização; CT4, Criatividade; CT1 - Promoção
da aprendizagem/coerência pedagógico-didática.
4. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO E OBJETIVOS
Após estes estudos comparativos e reflexões, surgem as questões de
investigação sobre a tabela:
1)

De que modo estão as características desta proposta de taxonomia
plasmadas nos estudos realizados sobre m-learning, com recurso a
aplicações digitais nas atas de jml 2014?

2)

Que utilidade pode advir da utilização desta Taxonomia contendo as
principais características das Apps digitais, para a realização de atividades
com recurso ao m-learning em Línguas?

Estas questões conduzem-nos aos objetivos desta investigação:
1)

Caracterizar aplicações digitais para dispositivos móveis, enquanto
contributos de inovação e maior pertinência na educação em Línguas;

2)

Validar essa proposta de taxonomia, através do mapeamento de
comunicações de jml 2014;

3)

Avaliar a utilidade e replicabilidade da taxonomia no desenho de atividades
de aprendizagem com recurso ao m-learning, funcionando como uma
checklist, considerando a diversidade de todas as dimensões que dela
constam.

5. METODOLOGIA
Este estudo é exploratório e interpretativo (cf. Cardoso et al, 2010:36), sendo a
sua metodologia de cariz qualitativo e orientada por uma estratégia analítica. O
caminho incluiu vários passos num processo sistemático da revisão da Literatura,
através de recolha, seleção, organização, tratamento e análise de dados. Por forma a
validar a proposta de taxonomia, realizamos um mapeamento nas atas dos jml 2014,
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em todos os artigos, cujos títulos e/ou palavras-chave referem “M-learning”, “mobilelearning”, “dispositivos móveis”, “apps”, “aplicações” (em Português, Inglês ou
Espanhol), com o objetivo de averiguar se os resultados obtidos estão em
consonância com a taxonomia proposta. Dado o vastíssimo número de artigos e uma
vez que a nossa investigação se centra no Ensino Superior, cingimos a nossa
pesquisa não só aplicando os filtros atrás mencionados, mas também aplicando os
seguintes critérios conjugados: 1-m-learning+Línguas/ Inglês; 2- m-learning + Ensino
Superior; m-learning + Leitura e Literacias, m-learning + Jogos no Ensino Superior.
Fazem parte do corpus de análise 16 Documentos (comunicações, posters e
workshops).
6. ANÁLISE DE DADOS
Na conferência Mobile, Wearable, companionable: emerging technological
challenges and incentives for learning, Kukulska-Hulme defende que o discurso sobre
a utilização das mais recentes tecnologias, deve ser redirecionado para investigar a
forma como as tecnologias portáteis podem mudar as relações cruciais entre
estudantes e os diversos âmbitos do conhecimento e da experiência. Sublinha que
existiu um hiato temporal entre o momento em que surgiram estudos relativos à
tecnologia ubíqua e o u-learning, até estas se tornarem parte da rotina diária e da
aprendizagem. Reforça esta ideia referindo o impacto que a tecnologia induz nas
interações entre humanos e a própria tecnologia, sendo que os dispositivos móveis
têm adquirido, progressivamente, um cariz de proximidade e afetividade com os seus
utilizadores, através do toque, gesto e olhar, propiciando novos níveis de assistência
pessoal, mas criando ulteriores desafios de carácter ético. Dá como exemplos,
“Lifelogging”, “Google glass” e ”Companion robots”. Kukulska-Hulme apresenta-nos o
projeto MASELTOV, direcionado a emigrantes recentes na Europa, que através da
MASELTOV app, instalada no telemóvel, podem aprender informalmente, traduzir,
jogar ou interagir socialmente. Este serviço, com recurso ao dispositivo móvel e uma
app, privilegia a aprendizagem em contexto informal, que na proposta de taxonomia
corresponde à CT7; define papéis, CT9; fornece indicadores de progresso, CT6, dá
feedback e recompensa, bem como outras características presentes na tabela: CT5,
CT1, CT2, CT8 e CT12. Centrada no ensino de Línguas, Kukulska-Hulme tira partido
da MASELTOV app para investigar sobre a aprendizagem de línguas, móvel e fortuita,
por forma a desenhar atividades e estratégias para este tipo de aprendizagem. Refere
inúmeras Apps para dispositivos móveis, que surgiram para a aprendizagem de
línguas estrangeiras, em estudo individual, mas com fortes componentes sociais, de
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diversão e competição, CT5, 3 e 4. Kukulska-Hulme defende que a ubiquidade das
redes e dispositivos móveis acompanha a ubiquidade dos humanos e a aprendizagem
de idiomas fora da sala de aula, entretecida com a realidade do aprendente, o seu
trabalho ou lazer, torna-a extremamente atraente e acessível.
Em “Os Jogos mais Jogados pelos alunos do Ensino Básico ao Ensino Superior”,
Carvalho et al apresentam-nos um estudo minucioso sobre os jogos que os estudantes
portugueses mais jogam, sobretudo em dispositivos móveis, integrado num projeto da
Universidade de Coimbra, tendo os seus autores implementado questionários com
quatro dimensões para quatro níveis de Ensino.
As características taxonómicas (CT) observáveis através da leitura dos resultados
emanados dos questionários são as seguintes: CT7, interação social ou com outros
jogadores e representação da vida quotidiana; CT3 motivação, desafio, competição,
com grau de dificuldade moderado, equivalente a um esforço exequível; CT1,
promoção da aprendizagem; CT11, regras; CT5 feedback e estímulos (cenários;
efeitos gráficos, animação, sons e música); CT9, representação de papéis/ narrativas,
através de história e personagens; CT10, cooperação e transferência; CT8,
autonomia; CT4, Fantasia e entretenimento, que correspondem a ação e aventura;
CT6, existência de muitos níveis, com metas e progresso, permitindo melhorar a
pontuação; finalmente, existe uma correspondência à CT2, relativamente ao
desenvolvimento de destrezas cognitivas e motoras. Estas características reportam-se
sobretudo aos alunos do Ensino Superior e, relativamente à questão sobre como
aprender com jogos os conteúdos disciplinares, estes estudantes indicam Jogos de
Estratégia e Simulação (CT9) que, de acordo com os autores constituem as tipologias
onde a aprendizagem ocorre mais facilmente. Estes estudantes reconhecem utilidade
nos jogos interativos, com recurso a dispositivos móveis, verificando-se a CT12.
Concluindo, todas as características taxonómicas propostas têm correspondência.
A comunicação Jugar en dispositivos móviles. Preferencias de juego y propuestas
de aplicabilidade educativa de los estudantes universitários, de Del Dujo et al, conjuga
jogos e m-learning para aprendizagem no ensino superior. Neste projeto foi
inicialmente implementado um questionário, que incidia em quatro dimensões: a
caracterização do utilizador, hábitos de jogo, preferências dos jogadores e
averiguação dos conteúdos mais alinhados aos jogos móveis. Finalmente, pretendiase saber quais os jogos para dispositivos móveis mais utilizados e as aplicações
educativas dos jogos móveis. A análise interpretativa baseia-se nos resultados dos
questionários apresentados. Relativamente às CTs, temos presente CT1, promoção
da aprendizagem; CT3-competição, motivação e desafio, (mas defende-se moderação
no grau de dificuldade); CT6, Metas, níveis e progresso; CT7, autenticidade/ interação
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social; CT10,Transferência; CT4, Entretenimento e Fantasia; CT9, Narrativa/
Representação de um Papel, (simulación), característica que os estudantes sugerem
como a mais adequada para contextos académicos, possibilitando alternância de
papéis; CT10 adaptação, transferência e colaboração; CT5, estímulos (música,
sonidos, efectos gráficos y animaciones, escenarios). Os autores ligam diretamente os
resultados dos inquéritos ao Edutainment, sendo que os estudantes referem as
recompensas, mas enfatizam as metas e níveis fáceis de superar.
Na comunicação, Design de Urban Games: o caso do MobiGeo, Vieira e Coutinho
tecem considerações muito pertinentes acerca dos conceitos de m-learning e Urban
Games, citando Herrington et al (2009), apresentando os modelos de Parsons et al
(2006) para o design de atividades de m-learning, as perspetivas de Valentim (2009) e
Moura (2010) que convergem para este modelo, as questões do desenho do Urban
game, equacionadas por Jacob e Coelho (2011), as referências teóricas do
Construtivismo, Aprendizagem Situada, Conectivismo e Teoria da Conversação,
segundo Naismith et al (2004). Aplicaram um questionário prévio acerca do design
para averiguar sobre mobilidade, contexto e comunicação. Assim, é-nos apresentado
um jogo ancorado no m-learning, implementado num espaço público, subordinado à
temática “União Europeia”. Contém várias características da Taxonomia proposta:
CT1,

promoção

competição e

da aprendizagem
desafio,

com

coerência

CT4, Diversão/Fantasia,

pedagógico-didática; CT3,

CT5,

feedback,

recompensa

(avaliação) e estímulos (a própria atividade, no exterior e utilizando os dispositivos
móveis); CT6, Metas; CT7, autenticidade/ interação social; CT10, Transferência/
adaptação e CT11, Regras. Nas considerações finais, as investigadoras sublinham
que as tecnologias móveis permitem fazer a ponte entre jovens e a realidade
circundante.
Gomes & Sobrinho dão-nos a conhecer o resultado de uma pesquisa sobre a
utilização do telemóvel em projetos de trabalho na Educação de Jovens e Adultos, na
comunicação intitulada “A utilização pedagógica dos dispositivos móveis na educação
de jovens e adultos em escola brasileira”, em que os Projetos de trabalho beneficiam
do m-learning, permitindo construir aprendizagens significativas. Na análise de dados,
é possível observar correspondência com a proposta de taxonomia, relativamente à
CT7, interação social/autenticidade, CT1, promoção da aprendizagem com coerência
pedagógico-didática, CT3, Motivação e Entretenimento; CT5 resposta/feedback; CT8,
autonomia e personalização; CT4, Entretenimento e criatividade e CT10, Colaboração.
Costa, Xavier e Carvalho (2014), no artigo subordinado ao tema Mobile learning:
explorando affordances do celular no ensino de língua inglesa, descrevem uma
atividade, na qual os telemóveis se revelam úteis para gravar diálogos e entrevistas
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em Inglês, posteriormente partilhados com a investigadora. Sublinham que “Essa
atividade teve como objetivo analisar a pronúncia dos participantes e permitir-lhes
fazer uma autoavaliação do seu progresso linguístico” (p.203), tendo levado a
melhorar a pronúncia, tirando partido da ubiquidade. O tempo e o local da gravação
foram escolhidos pelos estudantes, tornando a atividade “prazerosa” e permitiu
ultrapassar o receio das interações orais. As autoras afirmam que o telemóvel foi
caracterizado pelas suas características multifacetadas, [mas também] “pelos
affordances duplos de ser tanto uma ferramenta para interação social quanto
individual”. Todos esses affordances tiveram potenciais significativos que promoveram
uma mudança pedagógica no ensino de inglês para os participantes desta pesquisa
(p. 205). Este texto remete-nos para as características taxonómicas CT7, interação
social/

autenticidade;

CT5,

resposta/feedback;

CT2,

Desenvolvimento

de

Competências - falar/ouvir; CT4, Entretenimento/Motivação; CT9, representação de
um papel, e naturalmente CT1, promoção da aprendizagem com coerência
pedagógico-didática.
Relativamente à comunicação M-learning: das novas leituras aos novos leitores
de Faria, Faria & Ramos, o referencial teórico incide na leitura e literacias digitais e
apresenta duas experiências de leitura, uma no jardim-de-infância e outra no Ensino
Secundário. Os autores defendem que, acedendo os alunos diariamente a materiais
informativos, comunicacionais e lúdicos através dos seus dispositivos móveis, deve
retirar-se o máximo potencial pedagógico dos mesmos (BYOD), utilizando,
simultaneamente, os que a Escola oferece (2014:296). Sublinham, ainda, que na atual
sociedade tecnocêntrica, a aprendizagem ocorre em contextos muito diversificados,
devido às interações sociais e de conteúdos, viabilizadas pelas tecnologias móveis, tal
como defende Waard (2014). Apresentam o Podcast, com as vertentes e
funcionalidades pedagógico-didáticas tal como preconizado por Carvalho e Aguiar
(2010). No estudo realizado no jardim-de-infância, a utilização do Podcast promove as
seguintes CTs: CT1, aprendizagem com coerência pedagógico-didática; CT12,
utilidade e produção de conteúdos; CT10, transferência e colaboração; CT4,
criatividade; CT3, motivação; CT11, regras; CT2, promoção da competência oral; CT7,
interação, autenticidade de contextos; CT8, autonomia e personalização (a descoberta
do “eu” dá-se através da Voz). A experiência no Ensino Secundário inclui dois projetos
com o mesmo objetivo: promover a competência leitora dos alunos, através de ereaders. O primeiro projeto está direcionado a discentes de uma EB/Secundária, o
segundo é relativo à Formação Contínua de Professores, para otimizar a integração
dos e-readers na prática letiva, estando diretamente alinhado à CT2, Desenvolvimento
de competências de leitura e, consequentemente de produção oral, escrita e audição,
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desenvolvimento lexical e intertextualidade. Verificam-se, ainda a CT1, promoção da
aprendizagem; CT3, motivação, acrescida pela conexão leitura-tecnologia; CT8,
autonomia e CT4, entretenimento, propiciado pela leitura. Esta segunda parte com
enfoque na formação de professores não apresenta resultados para validar a
taxonomia.
No que concerne ao Poster Apps e Podcasts para a aula invertida: um projeto
etwinning em língua estrangeira no ensino básico, Moura apresenta-nos uma
conjugação aliciante de alterações metodológicas e paradigmáticas para o
ensino/aprendizagem de Línguas: Flipped classroom, Apps, Podcasts e plataforma
eTwinning. A autora explica o funcionamento da Aula Invertida, as transformações
substantivas nos trabalhos de casa e na interação e colaboração entre alunos,
correspondentes à CT7 e Personalização e autonomia, CT8. Moura explica a origem e
funcionamento da plataforma eTwinning e descreve o projeto “Let’s flip together”.
Assim, em projetos multiculturais para aprendizagem de línguas, além das CTs
previamente mencionadas, temos CT1, aprendizagem com coerência pedagógicodidática; CT6, metas delineadas pelo docente; CT11, regras, obrigatórias nesta
plataforma; CT2, promoção das quatro competências de receção e produção; CT12,
produção de conteúdos, nomeadamente jogos, utilidade e

replicabilidade; CT4,

criatividade; CT10, transferência; CT5, resposta ou feedback, nomeadamente dos
parceiros estrangeiros CT7, interação e colaboração online; CT3, motivação; CT9,
narrativas; CT10, transferência e colaboração, sublinhando a interculturalidade e CT7,
interação, autenticidade de contextos.
No poster Dispositivos móveis e redes sociais: novos rumos para a sedução no
ensino e aprendizagem do turismo da região do Douro, Oliveira, Roberto & Costa
apresentam-nos uma experiência de ensino-aprendizagem do Inglês para Turismo,
numa Instituição de Ensino Superior, com recurso ao m-learning e Facebook, para
implementação de uma aplicação para dispositivos móveis, na zona histórica
privilegiada do Douro Vinhateiro. Na descrição do projeto, observámos diversas
características constantes da tabela taxonómica: CT7, interação com colegas, com as
ferramentas móveis e com o contexto local/ autenticidade do quotidiano; CT3,
motivação/desafio; CT1, aprendizagem de conteúdos de unidades curriculares da
Língua Inglesa; CT2, promoção de competências linguísticas (através do Facebook e
dispositivos móveis); CT8, autonomia e imersão; CT4, entretenimento através de
aprendizagem divertida e informal; CT10, colaboração e transferência; CT12,
produção, partilha e replicação de conteúdos, via dispositivos móveis e CT5,
estímulos, com origem na própria criação e disponibilização de conteúdos online.
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Quanto ao artigo A Realidade Aumentada, Gamification e os dispositivos móveis
como estratégias de promoção da literacia digital- Projeto “Livros com Voz”, Gomes et
al apresentam-nos um projeto homónimo em desenvolvimento, que os autores
designam por ”cruzamento possível entre o livro tradicional e o livro digital” (p.383),
destinado a combater a iliteracia digital, utilizando as novas tecnologias, a Realidade
Aumentada e Gamification, sendo que os conteúdos podem ser acedidos por
dispositivos móveis. A conceção do projeto, em desenvolvimento, perspetiva já
características das atividades a implementar, sobretudo aquelas que radicam na
Gamification. Desde logo são referidos “elementos dos jogos” (p.386), que estão em
total consonância com a tabela taxonómica: CT11, cumprir regras; CT5, recompensa,
feedback e estímulos; CT3, desafio e motivação; CT6, metas e níveis de dificuldade;
CT9, criação de narrativas e desempenho de papéis; CT8, Personalização (alter-ego
imaginário) e autonomia; CT10, colaboração e transferência; CT7, interação e a
autenticidade do quotidiano; CT4, criatividade e entretenimento. Na descrição do
projeto e dos objetivos, observamos as CTs restantes: CT1, aprendizagem com
coerência pedagógico-didática; CT2, desenvolvimento de competências com objetivos;
CT12, produção de conteúdos (audiobook colaborativo) e utilidade.
No workshop Aplicações M-learning, Santos e Moura reiteram a relevância do mlearning e a necessária alteração dos modelos educativos, que permitam o
alinhamento às novas tecnologias. Distinguem dois tipos de aplicações móveis,
nativas ou Web, os sistemas operativos e a questão sempre atual da sua proibição em
contexto escolar. Apresentam-nos a App multifacetada “Educreations”, na qual é
possível gravar uma aula completa e cujas características estão direcionadas para
aprendizagem de Línguas. Quanto à proposta de taxonomia, observámos as seguintes
características: CT1, aprendizagem com coerência pedagógico-didática; CT2,
promoção da competência auditiva, de leitura e produção oral/escrita; CT8,
personalização; CT4, criatividade; CT10, transferência; CT5, resposta ou feedback;
CT7, colaboração (também realizada através da partilha, interação, autenticidade de
contextos); CT3, motivação; CT9, narrativas; CT12, utilidade e produção de conteúdos
e CT11, regras. Esta App não permite a edição de vídeos gravados, mas a descrição
das suas potencialidades lembra os QIM. Por seu turno, a App “StudyBlue” é
denominada de “Mochila digital” e os professores podem tirar partido dos dispositivos
móveis dos alunos integrando o conceito BYOD. Tem a mais-valia de criação de
Flashcards e Quizzes, acrescentando consequentemente a CT6, metas/níveis; uma
componente da CT3 - Desafio/ Competição, parte da CT4 - Entretenimento; CT5,
Resposta ou feedback e CT10, transferência/ adaptação. A sua ligação às redes
sociais torna-se muito apelativa e útil para a preparação de exames e quer os
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Flashcards, quer os Quizzes são pontuados, consequentemente os alunos verificam o
seu progresso, surgindo a CT3. As autoras apresentam-nos, também, a App
Gosoapobox, baseada na Web, com o objetivo de efetuar sondagens e obter opiniões
dos alunos. Esta App, muito semelhante às Apps ParticiPoll e Socrative, constitui-se
como um sistema de resposta, com funcionalidades mais limitadas, quando
comparadas com outras Apps que constam desta narrativa e não permite validar a
proposta de Taxonomia. Por fim, as autoras chamam a atenção para o designado
“Apps Gap”, porque se considera que o número exponencial de Apps pode aumentar a
“fratura digital”.
Em conformidade com os critérios de pesquisa enunciados, analisámos outras
comunicações e Posters, que após leitura e análise, concluímos ser impossível
estabelecer qualquer correspondência com a proposta de Taxonomia. Destacamos os
seguintes: Mobile Learning como apoio ao ensino do Português Língua Estrangeira, de
Pascoal & Moura, que conjuga Mobile Learning e Ensino de Línguas e propõe um
repositório para partilha de experiências entre Professores de atividades realizadas
com recurso a dispositivos móveis. O estudo encontrava-se numa fase inicial, sendo
difícil verificar correspondências com a proposta de taxonomia. Porém, verificámos
algumas previsíveis: CT1, promoção da aprendizagem e coerência pedagógicodidática; CT2-desenvolvimento de competências na língua-alvo; CT3, motivação e
CT7, contextualização e autenticidade.
Analisámos a comunicação IPAD na aula de Inglês: exploração do uso educativo
dos tablets no desenvolvimento da produção oral, de Couvaneiro & Pedro, cuja
investigação não havia sido implementada, tornando-se impossível estabelecer
correspondência com a taxonomia. Porém, através da descrição, antecipámos
correspondências com as características taxonómicas CT1, aprendizagem com
coerência pedagógico-didática; CT2, promoção da competência, sobretudo produção
oral; CT10, colaboração; CT3, motivação; CT12, utilidade e produção de conteúdos.
Enquadrado na revisão da Literatura, no artigo Uma aplicação móvel para
promoção da interação presencial num campus, Ferreira & Ramos apresentam-nos o
protótipo de um novo serviço baseado em localização do tipo micro-difusão, na forma
de aplicação móvel para as plataformas iOS. Foi igualmente impossível estabelecer
ligações à Taxonomia, devido à especificidade e carácter embrionário do estudo.
No Poster Estudante de pedagogia e seus celulares: como, quando e para quê
são utilizados, no qual Ferreira & Cavalcante descrevem um estudo exploratório para
entender a utilização de dispositivos móveis por estudantes do Ensino Superior. Não é
descrita uma experiência de ensino-aprendizagem, mas avaliado o uso do telemóvel
em ações do quotidiano, aproveitando o tempo, sendo impossível efetuar
1940

correspondências com a taxonomia. Todavia, as autoras concluem que o telemóvel,
muito utilizado pelos estudantes para aprender sem obrigatoriedade, tem imenso
potencial para implementação em Instituições educativas. Nos questionários, verificouse uma aproximação à taxonomia, nomeadamente ouvir música/Podcasts, ler,
escrever, correspondente à CT2.
Analisámos, ainda os artigos de Miranda-Pinto & Osório, M-learning e personal
learning environments (PLE´S): Potencialidades dos ambientes híbridos e pessoais de
aprendizagem e Proyecto DEDOS: una experiencia innovadora de uso educativo de
las tabletas digitales en el contexto escolar, de Yang & Hernández Hernando, nos
quais, apesar dos títulos, é impossível estabelecer correspondência com a taxonomia,
devido sobretudo à faixa etária do público-alvo.
7. CONCLUSÃO
Este estudo exploratório e interpretativo permitiu validar a Taxonomia proposta.
Os resultados das ocorrências das características taxonómicas nos documentos
analisados apresentam-se nesta tabela:
Características CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12
Número

de 14

9

11

9

11

7

13

8

4

11

4

8

Ocorrências
Tabela 2: Contabilização das ocorrências das características da Taxonomia proposta.

Após leitura e interpretação destes artigos, concluímos que os resultados obtidos
estão em consonância com a Taxonomia proposta, sendo que as suas características
estão plasmadas nos estudos realizados sobre m-learning, com recurso a aplicações
digitais, algumas com maior número de ocorrências, tais como a CT1, CT2 (quando os
estudos incidem nas línguas), CT7, CT3, CT5 e CT10, CT4 e CT12, enquanto as
características com menor número de ocorrências são as CT9 e CT11, representação
de papéis e regras. Porém a CT9, representação de papéis, é muito valorizada por
estudantes do Ensino Superior, para aprendizagem de conteúdos. Sem surpresas, a
CT11, regras, apresenta o menor número de incidências numa aprendizagem
autónoma, ubíqua, à qual subjaz o fator da liberdade. Devido à variedade das
dimensões contidas na taxonomia proposta, esta pode ser utilizada como uma
checklist a ser consultada antes/durante/depois das fases de conceção, desenho e
implementação de estratégias e atividades com recurso ao m-learning. Pode tornar-se
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numa mais-valia para alinhar adequadamente as aplicações para aprendizagem de
línguas com recurso a dispositivo móvel às tarefas propostas, propiciando uma
“pedagogia móvel emergente”, que possibilite ultrapassar o hiato entre os métodos de
ensino-aprendizagem das línguas e as novas tecnologias. Este estudo, também,
permitiu concluir que o m-learning pode potenciar a prática das quatro destrezas
linguísticas/skills, em ubiquidade. Possibilita, ainda, delinear estratégias alinhadas à
pedagogia móvel e ao público-alvo e selecionar aplicações adequadas, tendo em
mente os objetivos da atividade. Numa Era em que novas aplicações surgem
diariamente, urge avaliar o seu potencial educativo e o alinhamento com a pedagogia
móvel, dado que cada tecnologia exige a correspondente pedagogia. Muitas das
características da proposta de Taxonomia são comuns à Taxonomia de Bober (2010)
para jogos interativos, dado que ambas estão intimamente entretecidas.
A aprendizagem com recurso ao m-learning, utilizando aplicações móveis está a
tornar-se exponencial, também devido ao aspeto económico, como referem Traxler &
Kukulska (2016:3-4): “User-generated-learning (…) is apparent also in the vast number
of apps and podcasts. The financial return on either is so minimal… motivations
involved”. Esta vantagem está igualmente plasmada na nota introdutória da “Mobile
Learning Week da UNESCO, em Paris, março de 2016:
“Many of the factors that contribute to low-quality education (…) are problems
that can be addressed with innovative mobile learning solutions (…)
Mobile learning opportunities can be accessed through a wide variety of devices
already owned by individuals, including people living in communities that are
underserved educationally.”

Tim Berners-Lee ofereceu ao mundo a dádiva da WWW, há pouco mais de duas
décadas e, “tal como o aparecimento do livro exigiu o desenvolvimento da biblioteca, a
Internet influenciou a reestruturação da educação (Siemens e Conole: 2011 apud
Faria, et al,2014), e esta reestruturação está na senda de ulterioras evoluções, com
um impacto significativo. A tecnologia móvel impôs-se, todavia não podemos deixá-la
sem rumo e sem consistência, pelo que é imprescindível contribuir para uma
pedagogia consonante e alinhada.

1942

8. REFERÊNCIAS
Beatty, K. (2013). Beyond the classroom: Mobile learning the wider world. Monterey,
CA:
The International Research Foundation for English Language Education. Retirado
de
http://www.tirfonline.org/english-in-the-workforce/mobile-assisted-languagelearning/
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, handbook 1: Cognitive
domain. New York, NY: David McKay.
Bober, M. (2010). Games-based experiences for learning. Final report. Retirado de
http://www.futurelab.org.uk/sites/default/files/Games_based_experiences_for_learni
ng_0.pdf
Capdevila & Puya et al (2005). Educación de las personas adultas. Situación actual y
propuestas de futuro. Revista de Educación, 336, 41-56. Retirado de:
http://www.revistaeducacion.mec.es/re336/re336_03.pdf
Cardoso & Alarcão, I.; Celorico, J. (2010). Revisão da Literatura e Sistematização do
Conhecimento. Coleção Nova, CIDInE. (3). Porto Editora.
Carvalho, A. A, Aguiar, C, Maciel, R. (2009). Taxonomia de Podcasts: da criação à
utilização em contexto educativo. Disponível em Actas (Org.) (Actas do Encontro
sobre Podcasts. Braga: CIEd. 2009), p.96-107
Coutinho, C. P. (2011). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e
Humanas, Teoria e Prática. Coimbra: Edições Almedina
Garrison, D., Anderson, T. (2003). E-Learning in the 21st Century: a framework for
research and practice. London: Routledge
Herrington, A., Herrington, J. & Mantei, J. (2009). Design principles for mobile learning.
In J.Herrington, A. Herrington, J. Mantei, I. Olney, & B. Ferry (Eds.), New
technologies, new pedagogies: Mobile learning in higher education (pp. 129-138).
Wollongong: University of Wollongong.
Kukulska-Hulme, A., & Traxler, J. (2007). Learning design with mobile and wireless
technologies. In H. Beetham, & R. Sharpe (Eds.), Rethinking pedagogy for the
digital age: Designing and delivering e-learning (pp. 180–192). London, United
Kingdom: Routledge.
Kukulska-Hulme, A. (2009). Will mobile learning change language learning? ReCall,
21(2), 157–165. Retirado de:http://dx.doi.org/10.1017/S0958344009000202
Kukulska-Hulme, A. (2013). Re-skilling language learners for a mobile world.
Monterey, CA: The International Research Foundation for English Language
Education. Retirado de: http://www.tirfonline.org/english-in-the-workforce/mobileassisted-language-learning/
Kukulska, A, Norris, L & Donohue, J (2015) Mobile Pedagogy for English Language
London. Retirado de www.britishcouncil.org
Moravec,J.
(2008)
Knowmadsociety;
Retirado
de
http://www.knowmadsociety.com/download/KnowmadSociety.pdf
Parker, Y (2011) A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing
Educational Applications of Mobile Technologies into Four Types. Retirado de
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/791/1699
Park, S. Y., Nam, M. W., & Cha, S. B. (2012). University students' behavioral intention
to use mobile learning: Evaluating the technology acceptance model. British Journal
of Educational Technology, 43(4), 592-605. doi:10.1111/j.1467-8535.2011.01229.x
Rodriguez-Aracón et al, (2013) The Use of Current Mobile Learning Applications in
EFL,
Retirado
de
file:///E:/Paper/Biblio-paper/Rodriguez_Aracon_1-s2.0S1877042813038913-main.pdf
Stockwell & Hubbard, P. (2013). Some emerging principles for mobile-assisted
language learning. Monterey, CA: The International Research Foundation for
1943

English Language Education. Retirado de: http://www.tirfonline.org/wpcontent/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf
Traxler, J. (2013). Mobile learning in international development. In A. Tsinakos & M.
Ally
(Eds.), Global mobile learning implementations and trends (pp. 45-60). Beijing,
China: China Central Radio & TV University Press.
Traxler J., & Kukulska A. (2016). Mobile Learning, the Next Generation In ALT-C 2006:
The next generation. New York and London: Routledge
UNESCO (2016). Mobile Learning week, Innovating for Quality, Concept note (7-11
March, 2016, Paris. Retirado de unesco.org/new/en/mlw [
Vieira, L & Coutinho, C. (2014). Design de Urban Games: o caso do MobiGeo, Atas do
2º Encontro sobre Jogos e Mobile Learning 2014, Universidade de Coimbra,
Carvalho A. A., et al (orgs.) Braga: CIEd. (ISBN 978-989-8525-30-7). (p.145-154).

Corpus de análise
Atas do 2º Encontro sobre Jogos e Mobile Learning (2014), Universidade de Coimbra,
Carvalho A. A., et al (orgs.) Braga: CIEd. (ISBN 978-989-8525-30-7). Retirado
de: http://hdl.handle.net/10316/25740
Carvalho et al, (2014). “Os Jogos mais Jogados pelos alunos do Ensino Básico ao
Ensino Superior”.
Costa, Xavier e Carvalho (2014). Mobile learning: explorando affordances do celular no
ensino de língua inglesa. (p. 199-207).
Couvaneiro, S. & Pedro, N. (2014). IPAD na aula de Inglês: exploração do uso
educativo
dos tablets no desenvolvimento da produção oral, (p. 486-490).
Del Dujo, Serrano & Rodríguez (2014). Jugar en dispositivos móviles. Preferencias de
juego y propuestas de aplicabilidade educativa de los estudantes universitários (p.
94-102).
Faria, Faria & Ramos (2014). M-learning: das novas leituras aos novos leitores, (p.295308).
Gomes & Sobrinho (s/d). A utilização pedagógica dos dispositivos móveis na educação
de jovens e adultos em escola brasileira”. (p. 176-184).
Ferreira, D & Cavalcante, P. (2014). Estudante de pedagogia e seus celulares: como,
quando e para quê são utilizados, (p. 324-333).
Ferreira, V. & Ramos, F., (2014). Uma aplicação móvel para promoção da interação
presencial num campus, (p. 226-236).
Gomes et al (2014). A Realidade Aumentada, a Gamification e os dispositivos móveis
como estratégias de promoção da literacia digital- Projeto “Livros com Voz” (p.382391).
Hernando, M.& Y, L. (2014). Proyecto DEDOS: una experiencia innovadora de uso
educativo de las tabletas digitales en el contexto escolar, (p. 218-225).
Kukulska-Hulme, A (2014). Mobile, Wearable, companionable: emerging technological
challenges and incentives for learning, (p 12-15).
Miranda-Pinto & Osório, (2014). M-learning e personal learning environments (PLE´S):
Potencialidades dos ambientes híbridos e pessoais de aprendizagem, (p 466-471)
Moura, A. (2014). Apps e Podcasts para a aula invertida: um projeto etwinning em
língua
estrangeira no ensino básico (p 345-351).
Oliveira, Roberto & Costa. (2014). Dispositivos móveis e redes sociais: novos rumos
para a sedução no ensino e aprendizagem do turismo da região do Douro, (145154)

1944

Pascoal, C. & Moura, A. (2014). Mobile Learning como apoio ao ensino do Português
Língua Estrangeira, (p.472-477).
Santos, I. & Moura, A. (2014), Aplicações M-learning, (p.545-556).
Vieira, L & Coutinho, C. (2014), Design de Urban Games: o caso do MobiGeo, (p.145154).
Webgrafia
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Glass 08/01/2016
https://www.youtube.com/user/googleglass
http://mashable.com/2013/09/24/lifelogging-apps/#LXt6qEPNkuqC
http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-he-EN.pdf

1945

50 - PORTAIS DIGITAIS EM CONTEXTO EDUCATIVO: RESULTADOS DE UMA
INVESTIGAÇÃO NA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA NO 1º CICLO DO
ENSINO BÁSICO
Maria Macedo 1 , Henrique Gil 2
1

Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Castelo Branco,
mcmacedo83@gmail.com

2

Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Castelo Branco
Centro de Administração e Políticas Públicas – Universidade de Lisboa
Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação – Universidade de Lisboa
hteixeiragil@ipcb.pt
Resumo:

As TIC podem ser consideradas como impulsionadoras de
novas estratégias no que concerne ao processo de
ensino/aprendizagem. O Portal Educativo, entendido como
um recurso digital concebido para ser utilizado em contexto
educativo, apresenta um conjunto de caraterísticas que têm
como principal objetivo, promover e facilitar a aquisição e
compreensão
de
novos
conhecimentos.
Através
da
integração de diferentes formas de representação de vários
conteúdos, pela introdução de ajudas visuais e sonoras, vêm
criar a possibilidade dos alunos poderem vir a ter índices
mais elevados de motivação e interesse na realização de
atividades.
A investigação pretendeu verificar se a utilização do Portal
Educativo «Escolovar» poderia contribuir na melhoria do
processo de ensino/aprendizagem no 1º CEB, ao nível da
matemática, numa turma de 4º ano com 18 alunos, em
contexto
da
Prática
de
Ensino
Supervisionado.
A
investigação foi de caráter qualitativo, tendo sido realizadas
observações participantes, notas de campo e aplicação de
questionários aos alunos. Foram também realizadas
entrevistas semiestruturadas aos professores do 1º CEB do
Agrupamento com a finalidade de se realizar uma
triangulação de dados a fim de se procurarem comparar as
opiniões entre os alunos e os professores. Com a análise dos
dados, foi possível verificar que os alunos já possuíam
algumas competências digitais que lhes permitiram utilizar o
computador e que a utilização do Portal Educativo é um
importante recurso didático no processo de ensino/
aprendizagem, dado que os resultados vieram comprovar um
maior envolvimento dos alunos nas atividades propostas e
uma maior facilidade na aquisição de conhecimentos, em
particular, na medição de ângulos. Por outro lado, a
presença de um contexto multimédia associado a um
contexto lúdico, foram determinantes para que os objetivos
de aprendizagem fossem mais facilmente atingidos, devido a
uma maior motivação e envolvimento dos aunos.

Palavras-Chave:

Tecnologias de Informação e Comunicação, Portal Educativo,
«Escolovar», 1º CEB; Prática de Ensino Supervisionada.
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Abstract:

ICT can be regarded as driving new strategies concerning the
teaching / learning process. The use of an Educational Portal
appears as a facilitator of learning strategy. The Educational
Portal, understood as a digital resource designed for use in
an educational context, it presents a set of features that have
as main objective to promote and facilitate the acquisition
and understanding of new knowledge. By integrating different
forms of representation of various content through the
introduction of visual and audio aids, come create the
possibility of the students can come to have higher levels of
motivation and interest in carrying out activities.
The investigation sought to determine whether the use of the
Educational Portal "Escolovar" could contribute to the
improvement of the teaching / learning process in the 1st
CEB, in terms of mathematics, a 4th grade class with 18
students in the context of supervised teaching practice. The
research was qualitative and was conducted participant
observation, field notes and questionnaires to students. They
were also carried out semi-structured interviews with
teachers of the 1st CEB Grouping in order to perform a
triangulation of data in order to seek to compare the opinions
between students and teachers. With data analysis, it found
that students already had some digital skills that allowed
them to use the computer and the use of the Educational
Portal is an important resource in the teaching / learning
process, as the results have demonstrated a greater
involvement of students in the proposed activities and by
facilitating the acquisition of knowledge, particularly in the
measurement of angles. On the other hand, the presence of a
media context associated with a playful context, were
instrumental in the learning objectives were more easily
achieved.

Keywords:

Information and Communication Technologies, Educational
Portal, Escolovar, Basic Education, Supervised Teaching
Practice.

1. NOTA INTRODUTÓRIA
Nos dias de hoje, as TIC representam uma força determinante do processo de
mudança social, surgindo como a trave-mestra de um novo tipo de sociedade, a
sociedade de informação (Ponte, 2000). Dada a grande evolução verificada nos
últimos anos, as TIC já fazem parte praticamente de todas as áreas de atividade, sem
que muitas vezes a sociedade se dê conta da sua extensão nos aspetos mais comuns
da vida, nomeadamente, no campo da educação.
A utilização de recursos educativos digitais em educação pode ser considerada
como um fator de motivação. A utilização destes recursos digitais pode levar a que as
crianças tenham um melhor aproveitamento escolar, uma vez que os conteúdos
podem ser mais rapidamente adquiridos e compreendidos.
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
2.1. As TIC em contexto educativo
No âmbito do contexto educativo, as TIC através da utilização da internet podem
ser adotadas no sentido de poderem promover metodologias mais flexíveis no tempo e
no espaço escolar. Desde que haja o acesso à internet o espaço de aprendizagem dos
alunos pode ser efetuado, a qualquer hora, implicando que o professor faça a gestão e
flexibilização se necessário em relação ao tempo e ao espaço. Como é afirmado por
Schwartz e Pollishuke (1995) é importante que haja flexibilidade para que se criem
condições que permitam adaptar-se às necessidades dos alunos e flexível para
adaptar-se às mudanças da planificação e programação. Neste contexto, as
tecnologias são utilizadas como um recurso paralelo ao conteúdo, ou seja,
representam o significado do que tem de aprender, devendo ser ensinados como “(...)
dispositivos para ajudar o professor a alargar o âmbito de experiência do aluno, o levar
a compreender a estrutura subjacente à matéria (...)” (Bruner, 1977, p.89). Assim
sendo, o investimento na educação no que toca às TIC têm prioridade e o sistema
educativo terá de encontrar respostas. Segundo Moreira (2002), as TIC disponibilizam
grandes potencialidades imprescindíveis à escola, podendo-se constituir como uma
parte integrante do ambiente de aprendizagem, ao facilitarem a aprendizagem, uma
vez que estas demonstram ser mais flexíveis, cativantes e eficazes.
O enquadramento em TIC no seio do processo de ensino e aprendizagem deve
ter em consideração outros aspetos que deverão ir mais além da ‘tecnologia’. Como
refere Ramos (2007), as TIC são “(…) um poderoso meio que pode ser utilizado ao
serviço de estratégias de aprendizagem construtivistas”(p.167). Neste sentido, os
alunos devem ser capazes de construir o seu conhecimento através das suas
reflexões constantes sobre aquilo que fazem, ou seja, das suas experiências
realizadas em contato com o mundo que os rodeia. Pois, tal como é referido por Gil
(2014), cada vez mais os atuais alunos, considerados como nativos digitais,
manifestam o seu interesse e vontade na utilização dos recursos digitai nas suas
rotinas diárias.
Perante a atualidade, o currículo tornou-se mais flexível, no sentido em que os
conteúdos podem ser apresentados de diversas formas (ex: livros, softwares,
hardwares). Neste sentido, cabe ao professor escolher a melhor metodologia no
sentido de poder adaptar os conteúdos às necessidades dos seus alunos. Esta
escolha deve ser feita de forma bastante cuidada, uma vez que muitas das
experiências vivenciadas podem fazer a diferença entre uma educação bem-sucedida
e um mal sucedida. De acordo com o exposto, a integração das TIC no processo de
ensino e de aprendizagem, deve ser realizada atendendo aos objetivos e aos
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conteúdos que se pretendem transmitir através da promoção e da criação de
ambientes mais ricos, mais apelativos e mais favoráveis a uma aprendizagem de
natureza construtivista.

2.2. A relação das TIC e a Matemática no processo de ensino e aprendizagem
De acordo com a NCTM (2008): “A tecnologia é essencial no ensino e na
aprendizagem da matemática; influencia a matemática que é ensinada e melhora a
aprendizagem dos alunos (p.26) ”. Ao longo da nossa vida quotidiana deparamo-nos
com diversos problemas que dependem do raciocínio matemático para que seja
possível conseguir ultrapassá-los. Deste modo, a matemática surge como um fator de
grande importância para a resolução destes problemas colaborando, passo a passo,
para a formação do indivíduo e sua posterior integração na sociedade.
Embora a matemática seja uma área importante para o desenvolvimento do ser
humano, tem-se verificado uma taxa de insucesso bastante elevada devido à sua má
compreensão e pelo preconceito social associado à matemática que é assumida como
uma disciplina curricular que ‘induz’ ao insucesso. Como refere Ponte (1992): “A
matemática tem certamente as suas características próprias, resultantes da sua
natureza abstracta, da sua carga simbólica, dos seus métodos rigorosos” (p.2). No
mesmo sentido, o insucesso da matemática deriva também dos currículos “ (...) a
matemática é ensinada de modo a ser difícil. Tudo começa pelos currículos, que
apontam para a abstração precoce e privilegiam a quantidade dos assuntos em
relação à qualidade da aprendizagem. (Ponte, 1992; p.3.) ”
Para combater este insucesso, há a necessidade de implementar metodologias
inovadoras a fim de cativar o interesse pela matemática por parte dos alunos. De
acordo com o NCTM (2008): “A tecnologia constitui uma componente essencial desse
ambiente (...) os alunos resolvem os problemas de forma flexível e expedita.
Individualmente ou em grupo de modo eficaz as suas ideias e resultados, sob forma
oral ou escrita. Valorizam a matemática e envolvem-se ativamente na sua
aprendizagem (p.28) ”. Tendo em consideração os argumentos apresentados, cada
vez mais se sente haver necessidade de incluir e de utilizar as TIC no processo de
ensino e aprendizagem da matemática. As TIC poderão vir a facilitar a compreensão
matemática, uma vez que através deste recurso, os alunos passam a ter um forma
distinta de observar e de explorar muitas formas de representação matemática,
‘fugindo’ assim ao ensino tradicional, passando a ter uma visão mais enriquecedora de
múltiplas perspetivas dos conteúdos a abordar.
A área da matemática exige que as crianças tenham contato com diversos
materiais, no sentido em que necessitam de manipular diversos objetos para
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desenvolverem uma aprendizagem mais significativa. Tal como referem Clements e
Nastasi (1993), citados por Amante (2007) “(…) as crianças que têm a possibilidade de
associar experiências manipulativas diretas à utilização de um programa de
computador, demonstram maior competência em operações de classificação e
pensamento lógico do que aquelas que apenas tiveram acesso à experiência
manipulativa concreta” (p. 53).De igual modo, Belchior e colaboradores (1993) também
defendem que “(…) a utilização de programas relacionados com a Matemática pode
estimular a abordagem de conceitos vários desta área do conhecimento de formas,
contagem e a numeração, a classificação, o padrão, a ordenação e transformação.(p.
31)”

2.3. O Portal Educativo: suas principais caraterísticas e funções
O Portal Educativo, tal como o nome indica, corresponde a um recurso digital que
está direcionado para área da educação, que pode ser utilizado acedendo-se à
Internet e tendo como função, atender às necessidades dos seus visitantes, propondo
sugestões e atividades inovadoras de forma a estimular e auxiliar os alunos na
aquisição dos conhecimentos, funcionado sempre como um suporte neste processo.
Um Portal Educativo deve ter sempre em conta a sua constante atualização de modo
a manter os conteúdos de acordo com as exigências da atualidade educativa e,
principalmente, com uma adequação aos programas nacionais. Um portal é um
endereço na Internet que pode funcionar também como um reencaminhador para uma
multiplicidade de outros sites, através de hiperligações externas ou no seu interior
através de hiperligações internas. Neste contexto, é importante referir-se a opinião de
Hylén (2011) vem complementar esta definição, salientando que os portais educativos
podem ser considerados como uma ferramenta digital de grande importância ao
permitirem que acelerem a diluição das fronteiras dado que podem promover
contextos estabeleçam pontes entre a aprendizagem formal e informal.
Na opinião de Grande (2003), uma proposta para a classificação dos portais é
feita em duas dimensões: os horizontais e os verticais. Neste sentido, um portal
horizontal pode ser entendido como “ (...) um site com informações e serviços
destinados a público genérico, com o objetivo de atender às necessidades do maior
número de pessoas possível, nos mais diversos assuntos” (p. 19). No que diz respeito
ao portal vertical, este pode ser caracterizado como um determinado segmento
específico, ou seja, procura atender às necessidades de um determinado grupo de
usuários relacionado a um único assunto ou uma área de interesse.
Como afirmam Angulo e Albertin (2000), salientam que as principais funções de
um portal se relacionam com a possibilidade deles permitirem a realização de
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pesquisas (informação ou conteúdos) e com a possibilidade de facilitarem a
comunicação.
O Portal Educativo deve apresentar benefícios e facilidades que uma tecnologia
digital pode e deve proporcionar, tal como Oliveira (2006) afirma:
“O objetivo da utilização das ferramentas do Portal Educativo é potencializar
esse espaço de formação, produção de conhecimento e estabelecimento de
trocas entre educadores e alunos; ele é composto por conteúdos de apoio ao
processo ensino aprendizagem, promoção, apoio ao uso pedagógico da internet,
ferramentas e metodologias de interação e expressão (p.6) ”

De acordo com as características supra mencionadas, os Portais Educativos
devem ser utilizados com o objetivo de suscitar nos alunos a curiosidade de modo a
induzi-los à exploração e à descoberta, sendo que esta exploração deverá ser
realizada proporcionando aos alunos a tomada de iniciativas, de espírito crítico e de
autonomia. Neste sentido, os alunos devem adotar um processo de exploração ao seu
nível e ao seu ritmo pessoal procurando sempre que possível, criar condições para a
promoção de um contexto que promova uma interdisciplinaridade que levará
rentabilização das suas aprendizagens em diferentes áreas ou domínios.

2.4. Vantagens e limitações da utilização do Portal Educativo
Embora muitos autores defendam que o uso dos Portais Educativos possa
promover um espaço de ensino e de aprendizagem vantajoso, uma vez que
apresentam atividades interativas que visam despertar o interesse por parte dos
alunos em relação a aprendizagem dos conteúdos. Contudo, há certos aspetos que
devem ser tidos em consideração, dado que existem muitos Portais Educativos ‘falsos’
disponíveis na Internet. Alguns destes Portais Educativos ‘falsos’ apresentam
informações desatualizadas não tendo em conta as novas reformas curriculares
apresentadas pelo Ministério da Educação enquanto outros são vistos como meros
repositório de outros sites. Como tal, existe a possibilidade de haver Portais
Educativos com informações pouco fiáveis, desapropriadas e descontextualizadas em
relação ao ano de escolaridade que o aluno está a frequentar, podendo levá-lo a
realizar tarefas para as quais ele não tem conhecimentos anteriores ou das
competências adequadas. Neste sentido, cabe ao professor fazer este ‘estudo’, no que
concerne ao conteúdo a ser explorado e também as metodologias e as estratégias que
eventualmente podem ser propostas.
A tabela 1 apresenta, de forma sucinta, as principais vantagens e desvantagens
que se podem associar aos Portais Educativos, de acordo com a opinião de Lucena
(1994) e Gimenes (1946), citados por Gimenes (2001):
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Vantagens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aumenta a interação do aluno/
máquina/tópico curricular;
Permite a individualização na
aprendizagem do aluno;
Estimula, motiva, promove a
autoestima no aluno;
Apresenta atividades de modo
criativo, atrativo e integrado;
Proporciona
retroalimentação,
controlo e avaliação imediatos da
aprendizagem;
Aprendizagem a partir dos erros
(tentativa /erro);
Libertam o professor de trabalhos
repetitivos;
Bom meio de investigação
didática;
Alto grau de interdisciplinaridade;
Alfabetização digital;
Atividades cooperativas;
Contato
com
as
novas
tecnologias;
Os alunos aprendem mais em
menos tempo.

Desvantagens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Necessita de apoio de um
custoso
equipamento
e
hardware;
Apresenta dificuldades na sua
constante atualização;
Exige conhecimentos prévios e
específicos tanto por parte do
professor como do aluno;
Consome tempo do professor
para planear, implementar e
avaliar;
Diálogos demasiado rígidos;
Aprendizagens incompletas e
superficiais;
Ansiedade;
Isolamento;
Apresenta dificuldades na sua
constante atualização;
Desenvolvimento
de
estratégias de mínimo esforço;
A falta de conhecimento das
linguagens digitais impede o
aproveitamento
e
provoca
frustração;
Cansaço
visual
e
outros
problemas físicos.

Tabela 1. Vantagens e desvantagens dos Portais Educativos, adaptado por Gimenes
(2001).

Depois de se observar as vantagens e as limitações apresentadas na tabela 1,
pode-se concluir que o Portal Educativo embora apresente mais vantagens do que
limitações, só poderá ser utilizado como um material de apoio ao processo de ensino e
aprendizagem se este for utilizado com rigor e com enquadramento metodológico
adequado. Neste sentido, caberá sempre ao professor decidir qual o suporte que
deverá ser utilizado o que implica ter um conhecimento prévio e aprofundado anterior
à utilização do Portal Educativo. Para o efeito, para além das informações
relacionadas com os conteúdos o professor também deverá ter um pleno domínio das
suas funcionalidades, do ponto de vista técnico. Ou seja, deverá existir um equilíbrio
entra uma dimensão de carater tecnológico e uma complementar pedagógico. Só
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quando existir equilíbrio entre a tecnologia e a pedagogia é que poderão estar
reunidas as condições necessárias e suficientes para a promoção de um processo de
ensino e de aprendizagem mais completo e de melhor qualidade.
3. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO
A presente investigação assenta numa investigação qualitativa do tipo
investigação-ação pois, de acordo com Leininger (1985), a metodologia qualitativa “(...)
enfatiza a qualidade enquanto natureza, essência, significado e atributos” (p.14). O
principal objetivo desta investigação foi avaliar qual o contributo do Portal Educativo
«Escolovar» na melhoria das aprendizagens dos alunos do 4º ano do 1º CEB, no
âmbito da matemática. Optou-se por uma metodologia de «investigação-ação» que se
mostrou ser a mais adequada no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada no 1º
CEB. A entrevista semiestruturada foi realizada aos cinco professores titulares da
instituição, incluindo a professora cooperante. Os questionários foram aplicados aos
18 alunos da turma de 4º ano do 1º CEB de modo a recolher informações e opiniões
sobre a utilização de Portais Educativos no processo de ensino e aprendizagem. Por
fim, foram feitas as notas de campo das observações efetuadas ao longo da
investigação, relativas aos desempenhos e comportamentos dos alunos durante as
sessões de investigação. É importante referir que as reflexões realizadas em conjunto
com o ‘par pedagógico’ e a Professora Cooperante no final de cada atividade de
investigação, ajudaram a tirar conclusões sobre as atividades propostas com o
objetivo de se poder realizar uma triangulação de dados. Pois, a recolha de dados
através de diferentes atores é que pode promover condições para uma análise mais
holística.
4. RECOLHA, ANÁLISE E TRATAMENTOS DE DADOS
4.1. Sessões de implementação
A implementação das quatro sessões de intervenção permitiram chegar a
algumas conclusões. Permitiu verificar que a turma apresentou comportamentos
positivos no que respeita a utilização do Portal Educativo, pelo facto da mesma
demonstrar um grande interesse em trabalhar com as TIC e demostrar, também,
‘sede’ de querer trabalhar e aprender cada vez mais. Outra conclusão importante, diz
respeito às TIC, que de um modo global, despertou o interesse dos alunos o que
facilitou a transmissão de conteúdos didáticos e a sua respetiva assimilação. Permitiu
ainda um trabalho colaborativo e de interajuda entre os alunos.
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4.2. Questionários
A aplicação dos questionários aos alunos foi realizada com a presença total dos
18 alunos pertencentes à turma.
Nesta turma verificou-se que a maioria dos alunos já utilizava computadores, sem
qualquer orientação ou acompanhamento. A utilização era feita para realização de
jogos e, seguidamente, para realização de trabalhos de casa e pesquisas. Tendo em
consideração às opiniões, foi possível verificar que os alunos sentem que os
computadores são um auxiliar importante na promoção das suas aprendizagens e
referem, de igual modo, o importante papel do professor no processo de ensino e
aprendizagem. Esta turma permitiu verificar que entenderam o Portal como uma nova
estratégia para o ensino da matemática. Pelo facto de serem apresentados novos e
diferentes contextos, fizeram com que os alunos se sentissem mais motivados e mais
envolvidos na realização das atividades que lhes forma propostas.

4.3. Entrevistas
Tendo em conta a questão que diz respeito ao balanço dos professores em
relação a utilização dos Portais Educativos juntos dos seus alunos, pode-se afirmar
que os professores encaram a sua utilização como uma ferramenta de trabalho
bastante positiva, pois afirmam que a utilização dos computadores é capaz de
promover a motivação, a curiosidade e o interesse dos alunos, permitindo que se
sintam mais envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem o que leva a
considerar estes recursos como facilitadores da aprendizagem.
Em termos globais, a Professora Cooperante veio afirmar que a intervenção
realizada nas sessões práticas com a utilização do Portal Educativo «Escolovar» foi
positiva, foi adequada e permitiu que fossem atingidos os objetivos previamente
definidos. O sucesso desta intervenção, mostrou estar associado a uma melhoria nas
aprendizagens, em especial, pelos alunos que demonstravam ter mais dificuldades.
Neste contexto, o facto de se terem utilizado recursos digitais, da preferência dos
alunos, fez com que a sua motivação envolvimento nas atividades propostas viessem
a facilitar o processo de ensino e de aprendizagem.
5. CONCLUSÃO
Com esta investigação, chegou-se à conclusão que as TIC surgem como um meio
natural para os alunos dos dias de hoje, pois eles nascem e crescem numa era digital.
Ao longo da utilização do Portal Educativo, foi possível comprovar que o interesse, a
motivação e o envolvimento foi superior em relação aos trabalhos desenvolvidos na
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sala de aula no que concerne aos mesmos conteúdos. Verificou-se também, que
embora estivessem a trabalhar individualmente em cada computador, os alunos
partilhavam bastante as suas ideias e dúvidas entre eles. Neste contexto, é possível
afirmar-se e concluir-se que existiu um grande espírito de cooperação e partilha.
Com a utilização do Portal Educativo, os alunos conseguiram sistematizar os
conteúdos, nomeadamente, a medição das amplitudes dos ângulos através do
transferidor, a sua respetiva classificação e a tabuada. Esta evolução significativa, foi
possível verificar até nos alunos que apresentavam algumas dificuldades mais
consistentes, o facto de estarem a utilizar um recurso didático diferente e de poderem
fazer o seu percurso de aprendizagem de forma interativa, corrigindo, melhorando e
trabalhando ao seu ritmo pessoal aumentando assim a motivação e tornando-se mais
eficaz o trabalho desenvolvido.
Apesar do Portal ter sido valorizado pelos alunos, foi possível perceber que
manifestaram a necessidade da presença do professor, nomeadamente, aqueles que
apresentavam mais dificuldades. Neste sentido, é facilmente percetível que a
presença do professor é muito importante, surgindo assim os Portais Educativos como
um complemento e apoio ao processo de ensino e aprendizagem.
Como já foi destacado, esta investigação também permitiu concluir que é
necessário complementar as atividades de forma intercalar recursos digitais com os
recursos não digitais. Apesar de se ter verificado que os recursos digitais foram uma
mais valia no processo de ensino e aprendizagem realizado é importante que, para
cada caso em concreto, o professor deva fazer as escolhas que entender mais
adequadas e pertinentes. Quer isto dizer, que o computador nunca poderá por si só
ser uma vantagem se não houver por detrás um enquadramento pedagógico da
responsabilidade do Professor.
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Resumo:

Este trabalho relata o uso de Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) pelos professores da Rede Pública de Educação
Básica no sul do Brasil, buscando conhecer as dificuldades e avanços
decorrentes da inserção das tecnologias nas práticas dos docentes.
Para incentivar o uso de tais tecnologias nas escolas e analisar a forma
como os docentes se relacionam com as tecnologias foi criado um
ambiente virtual, onde os vídeos das práticas dos professores que
utilizam as tecnologias são disponibilizados para que possam ser
visualizados pelos participantes. Além dos vídeos, o ambiente
disponibiliza um Fórum de discussão, em que os professores indicam
suas dúvidas no uso das tecnologias. Para atender a estas solicitações
são disponibilizados no ambiente textos e tutoriais de orientação, além
de cursos de formação para utilização das tecnologias. Inicialmente
foram selecionadas algumas escolas localizadas em municípios
próximos à UFPel e buscou-se trabalhar com os docentes destas
escolas, porém logo constatou-se que esta forma de comunicação não
estava motivando os professores a participar do processo. Optou-se
então por divulgar o projeto junto às secretarias municipal e estadual
de Educação, oferecendo um curso de criação/edição de vídeos,
diretamente aos professores, sem a intermediação da direção das
escolas. Conseguiu-se, desta forma, atrair um grupo de 60 professores
interessados em trabalhar com as tecnologias. Além desses docentes,
também foram convidados ex-alunos do curso de Especialização em
Mídias na Educação, oferecido na modalidade a distância, e que são
professores da Educação Básica da rede pública. Atualmente o projeto
possui cerca de 90 vídeos disponibilizados pelos participantes com
conteúdos das diversas áreas de estudo e cerca de mais 120 vídeos
estão aguardando adesão dos autores ao projeto para serem
incorporados ao repositório. Os professores cadastrados são oriundos
de cerca de 43 municípios e têm demonstrado bastante interesse em
participar desta rede de formação.

Palavras-chave:

Vídeos, prática de ensino com tecnologias, educação básica.

Abstract:

This work reports how the Digital Technologies of Information and
Communication (TDIC) are used by teachers in the Public Program of
Basic Education in southern Brazil, seeking to learn the difficulties and
advances arising from the integration of technologies in the practices of
teachers. To encourage the use of such technologies in schools and
examine how teachers relate to technologies, a virtual environment was
created, where the participants can access videos of teachers who
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apply the technologies to their classroom practices. In addition to the
videos the environment provides a discussion forum where teachers
indicate their doubts in the use of technologies. To meet those
requests, there are available texts, tutorials and training courses for
using technology. Initially, we selected some schools located in cities
near the Federal University of Pelotas (UFPEL), and sought to work
with the local teachers, but soon was found that this form of
communication was not motivating teachers to participate in the
process. We then decided to disclose the project to the municipal and
state departments of education, by offering a course on how to create
and edit videos, taught directly to the teachers without the
intermediation of the school direction. In this way, we managed to
attract a group of 60 teachers interested in working with technologies. In
addition, were also invited former students of the distance learning
course of Specialization in Media for Education, who are teachers of the
Public Program of Basic Education. Currently the project has about 90
videos made available by the participants with contents from the various
fields of study and about 120 other videos are awaiting accession of the
authors to the project to be included in the repository. The registered
teachers are from about 43 cities and have shown great interest in
participating in this training network.
Keywords:

Videos, teaching practices with technology, basic education.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho iniciou-se a partir de um projeto de extensão realizado com

o

objetivo de estimular a utilização das tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC) nas escolas de Educação Básica da rede pública. Para atingir tal
objetivo, seriam oferecidos cursos de formação para o uso de tecnologias na
modalidade a distância, disponibilizados vídeos com práticas de ensino utilizando
tecnologias e assessoria aos professores que tivessem interesse em utilizar as TDIC
no ensino.
Inicialmente foram selecionadas dez escolas localizadas em municípios da região
sul do Brasil, que tinham vínculo com a Universidade Federal de Pelotas, pois
professores dessas escolas eram egressos de cursos da UFPel e atuavam na
universidade como tutores da educação a distância ou eram alunos de seus
programas de pós-graduação.
Toda a comunicação com os professores era intermediada pela direção da escola,
para que esta estivesse ciente das atividades propostas a seus professores.
Trabalhou-se desta forma para que a direção se sentisse parceira da UFPel no
projeto. Porém, esta forma de comunicação mostrou-se não ser a mais adequada,
devido ao pouco uso dos recursos tecnológicos pela maioria das escolas para tal: emails não respondidos ou respondidos com muito atraso dificultavam a agilidade na
comunicação. Nestas situações, visitas presenciais eram feitas às escolas, porém
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poucos eram os professores que se interessaram pelo projeto. Estas questões foram
preocupando cada vez mais a equipe executora, que em paralelo ao projeto de
extensão passou a investigar as causas de tantas dificuldades.
Assim, após sucessivos fracassos em reunir interessados dentro das escolas para
participar do projeto, abandonou-se a ideia da intermediação da direção e iniciou-se a
divulgação por meio das Secretarias Municipal e Estadual de Educação, convidando
os professores, independentemente das escolas as quais estavam vinculados, a
participar inicialmente de um curso de criação/edição de vídeo e posteriormente,
integrar o Projeto Rede Colabora – Educação Básica. Houve um retorno imediato, e
compreendeu-se que desta forma se conseguiu atrair os “homens de vanguarda”,
termo utilizado por Babin & Kouloumdjian (1989) para se referirem aos idealistas que
se apaixonam pela inovação e utilidade das tecnologias e disseminam seu uso,
tornando-se verdadeiros defensores da sua utilização.
Em 2015 foi oferecido o primeiro curso de formação a distância com 60
professores inscritos de diversos municípios. Também foram convidados a participar
do projeto, professores da Educação Básica que concluíram com aprovação o curso
de especialização em Mídias na Educação, oferecido pela Universidade Federal de
Pelotas (UFPel), na modalidade a distância.

Em dezembro de 2015, o projeto já

reunia um acervo de cerca de 90 vídeos disponibilizados pelos participantes sobre
suas práticas de ensino utilizando as TDIC, e cerca de 120 vídeos estão aguardando
adesão dos autores ao projeto para serem incorporados ao repositório. Os professores
cadastrados são oriundos de cerca de 43 municípios do sul do Brasil e têm
demonstrado bastante interesse em participar desta rede de formação. A pesquisa
pretende reunir, num ambiente virtual, professores que tenham interesse em trabalhar
com as tecnologias, para que se auxiliem mutuamente.
2. AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) NO
ENSINO
De acordo com Porto (2009), as TDIC estão mediatizando os espaços de
relações, sendo que uma das características dessas mudanças incorporadas no
cotidiano é a rapidez com que as informações são disponibilizadas e processadas.
Outras características a serem destacadas são a interatividade e participação dos
sujeitos na produção dessas informações, bem como a sua configuração hipertextual e
a digitalização de textos e imagens, o que dinamizou a edição e a distribuição dessas
informações.
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As TDIC estão presentes no cotidiano de professores e alunos da educação
básica, mas o enfoque pedagógico das atividades que envolvem essas tecnologias
ainda é um desafio. Porto destaca, ainda, que a relação da escola com as TDIC
precisa superar o seu uso como recurso, investindo nos desdobramentos
comunicacionais que as tecnologias atuais propiciam à comunidade escolar.
Como ressalta Porto (2012), é necessária uma constante atualização, por parte
dos professores, para se sentirem aptos a fazer uso das tecnologias, pois a cada
instante estão sendo criados novos equipamentos e softwares, versões de programas
e novas interfaces. A autora lembra ainda que,
“Muitas vezes são oferecidos aos professores cursos de capacitação que, de
modo geral, reforçam a atividade docente isolada, individual. É como se, pelo ato
de conhecer a ferramenta e pelo oferecimento de cursos de atualização o
professor estivesse apto a usá-la” (Porto, 2012, p.171).

A pesquisa realizada por Lopes et al. (2010), por meio da Fundação Victor Civita,
investigou o uso das TDIC nas escolas brasileiras. A amostra foi formada por 80
Escolas municipais e estaduais dos níveis fundamental e médio, localizadas em doze
capitais brasileiras. O objetivo dessa pesquisa era gerar uma classificação capaz de
indicar o nível de complexidade do uso do computador, pelo professor, como
ferramenta pedagógica e/ou administrativa.
Os resultados mostraram que entre as escolas investigadas, 73% têm laboratório
de informática, no entanto dentre estas, 18% não utilizam os laboratório no trabalho
com os alunos. Entre os principais problemas no uso dos computadores, a pesquisa
(Lopes et al., 2010) apontou: infraestrutura (43%), formação de professores (28%),
acesso à internet (17%), manutenção dos equipamentos (16%), falta de profissional
especializado

(11%).

Esta

pesquisa

apresenta

resultados

semelhantes

aos

encontrados por Porto (2009) em Pelotas, o que demonstra dificuldades bastante
semelhantes na utilização das TDIC.
Investigando sobre fatores que influenciam o uso das tecnologias na Educação
Básica, Alves et al. (2012) realizou pesquisa com professores de Matemática da
Educação Básica em escolas públicas, que também atuam como tutores no curso de
Licenciatura em Matemática a distância (CLMD), na Universidade Federal de Pelotas
(UFPEL), há pelo menos dois anos. Ao atuarem como tutores, esses professores
utilizam diariamente uma série de TDIC para atendimento aos alunos do CLMD e tem
bastante experiência no uso destas tecnologias, mesmo assim, pouco as utilizam na
sua prática docente nas escolas públicas.
Em 2012, durante a execução da disciplina de Projeto no curso de Especialização
em Mídias na Educação, oferecido pela UFPel, na modalidade a distância, percebeu1960

se a receptividade dos alunos quando foram publicados no Ambiente Virtual de
Aprendizagem Moodle, diversos vídeos mostrando práticas utilizando mídias de
professores da Educação Básica (Alves, Sperotto e Radin, 2013). Embora também
tenham sido disponibilizados artigos, textos e notícias impressas com esse mesmo
conteúdo, foram os vídeos que mais motivaram esses alunos (todos eram professores
atuantes na Educação Básica), de tal forma que muitos deles buscaram, nos vídeos,
ideias que procuraram adaptar ao projeto que elaboraram durante a disciplina.
A partir desta percepção foi solicitado que, no final da disciplina, eles próprios
gravassem um vídeo, demonstrando a sua prática como professor durante a aplicação
do projeto exigido pela disciplina. Concluíram a disciplina cerca de 160 alunos e todos
enviaram o vídeo solicitado. Essa exigência foi possível, pois os professores da
formação haviam cursado anteriormente uma disciplina que os ensinava a
gravar/editar vídeos.
Assim, entende-se que a escolha de trabalhar com a produção de vídeos digitais
justifica-se pela inserção dessa tecnologia no cotidiano de professores e estudantes
de educação básica, o que pode ser feito com celulares ou câmeras mais sofisticadas.
Neste cenário, destaca-se a importância de se trabalhar pedagogicamente os recursos
audiovisuais. Tal orientação está contemplada nas diretrizes curriculares dos cursos
de Licenciatura, que apontam para a importância de relacionar as linguagens dos
meios de comunicação aos processos didático-pedagógicos e ao desenvolvimento de
aprendizagens significativas.
3. CAMINHOS PERCORRIDOS
O projeto iniciou-se como extensão em 2014, com o objetivo de atender os
professores da Educação Básica da rede pública. Porém as sucessivas dificuldades
encontradas, na execução do projeto, foram gradativamente intensificando as
investigações sobre as causas do insucesso e a motivação dos professores para o uso
das tecnologias no ensino.
Resolvidos os problemas iniciais de comunicação, o estabelecimento da Rede
efetivou-se no segundo semestre de 2015. Os professores foram convidados a
participar da Rede Colabora, um ambiente virtual de aprendizagem no Moodle, onde
são disponibilizados vídeos das práticas dos professores utilizando as tecnologias,
organizados por conteúdos trabalhados na Educação Básica. Junto aos vídeos são
fornecidos o nome do professor/autor, escola, município e e-mail.
Neste ambiente no Moodle, além dos vídeos foram publicados textos sobre a
utilização de tecnologias, e foi disponibilizado um Fórum de Discussão, onde os
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professores podem publicar suas dúvidas ao utilizar as tecnologias. Todas as dúvidas
são respondidas por meio de tutoriais explicativos para auxiliar não só o professor que
encaminhou sua dúvida, mas também os demais participantes do projeto. Aos
professores que ainda não sabem trabalhar com vídeos é oferecido o curso de
criação/edição de vídeos e o vídeo final do curso é incorporado a este repositório no
Moodle.
Os professores são incentivados a assistir aos vídeos publicados, a copiar e
adaptar as ideias neles apresentadas. São orientados, também, a entrar em contato
por e-mail com os autores caso persistam dúvidas sobre o que foi apresentado, e citálos em seus próprios vídeos. Assim, forma-se uma rede de colaboração entre
professores de mesma área, porém de escolas diferentes.
Os primeiros vídeos disponibilizados foram de professores que cursaram a
especialização em Mídias na Educação na UFPel, em que executaram um projeto em
sala de aula utilizando as TDIC. Cada professor elaborou um vídeo contando como
planejou e aplicou o projeto com seus alunos. Visualizando estes vídeos constatou-se
que embora os projetos tivessem tido bons resultados, as ideias aplicadas eram
simples, e com muita criatividade os professores venceram as dificuldades presentes,
como a falta de infraestrutura das escolas.
A equipe do projeto, também, conta com docentes da UFPel das áreas de
Matemática, Língua Portuguesa, Artes, História, Geografia e Ciências Biológicas, que
a partir deste ano oferecerão oficinas online aos participantes, e para isto estão
preparando vídeos e tutoriais sobre os conteúdos a serem trabalhados.
Os professores das escolas básicas quando ingressam no projeto respondem a
um questionário sobre quais os cursos que gostariam de participar. A cada atividade
realizada, os materiais didáticos são avaliados pelos participantes, por meio de
formulários online.
4. ALGUNS RESULTADOS
No questionário online disponibilizado aos professores que ingressam no projeto,
os professores responderam sobre suas dificuldades e suas solicitações de formação.
Algumas escolhas foram imediatamente aprovadas pelos professores, como a decisão
dos cursos serem oferecidos na modalidade a distância, o que permite que mesmo os
professores com uma alta carga horária de trabalho possam participar na formação,
realizando as tarefas solicitadas nos horários que lhes forem mais convenientes.
Infraestrutura deficitária, falta de formação adequada e falta de tempo foram
algumas das dificuldades apontadas no uso das TDIC na escola:
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“A maior dificuldade encontrada está no fato de a escola não possuir
equipamento que os alunos possam utilizar, nem em quantidade, quanto em
qualidade” (professor K).
“Muitas vezes não conhecemos as tecnologias, então passamos muito tempo
pesquisando, lendo, vendo vídeos explicativos para tentar conhecer e aprender a
usar tal tecnologia” (professor N).
“Utilização de programas em que não está disponível um tutorial para a
explicação do funcionamento do mesmo. Muitas vezes, também, se é compatível
com o computador que possuo” (professor R).

Os três assuntos mais citados pelos professores para serem oferecidos na forma
de cursos e/ou palestras foram: aplicativos gratuitos acessíveis aos smartphones,
criação/edição de vídeos e softwares e/ou jogos para serem utilizados no ensino de
Matemática. Eles, também, solicitaram palestras sobre como utilizar as tecnologias de
forma pedagógica.
A partir destas solicitações assumimos o papel de facilitadores do aprendizado,
buscando soluções junto aos professores da UFPel das diversas áreas para que as
solicitações possam ser respondidas por meio de vídeos, cursos e tutoriais, criando
assim possibilidades para a produção do conhecimento (Moran, 2007).
Outro resultado deste projeto foi a elaboração de um projeto de pesquisa sobre a
utilização de vídeos de animação no ensino de Matemática, que iniciou em 2016, por
iniciativa de alunos do curso de Cinema e de professores do curso de Matemática.
5. CONCLUSÕES
Trabalhar com os professores da Educação Básica tem sido um grande
aprendizado, pois as dificuldades apontadas por eles, reflexões sobre suas práticas e
aspirações de formação permitem aos professores da UFPel, que trabalham no projeto
e, também, nos cursos de Licenciatura, trazer para a sala de aula a discussão sobre a
formação inicial dos docentes das licenciaturas e como prepará-los para a realidade
que irão encontrar nas escolas da rede pública.
Ao mesmo tempo, conhecer (virtualmente) professores das escolas básicas que
trabalham em duas ou três escolas, cumprindo até 60 horas de trabalho semanais e
que mesmo assim, ainda, buscam cursos de formação para complementar sua
formação inicial e até mesmo enfrentar os desafios das tecnologias que surgem
frequentemente é um fator motivador para os professores da UFPel oferecerem a
oportunidade de formação na modalidade a distância.
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Dentro da ideia da Rede Colabora, estamos trabalhando de forma associada com
ensino, pesquisa e extensão e o maior benefício desta integração tem se refletido na
formação para o trabalho dos alunos da UFPel participantes do projeto.
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Resumo:

Todas as atividades online compreendem um determinado esforço de
aprendizagem dos estudantes e uma dada calendarização. Por outro
lado, em ambientes online os estudantes experienciam múltiplos
percursos de aprendizagem, nem sempre lineares, que devem incluir a
leitura crítica, a avaliação, e a validação da credibilidade de todas as
fontes consultadas. Estas tarefas exigem dos estudantes novas
competências, atitudes e literacias, e de tempo para refletir. Neste
contexto, se a proposta de tarefas online for realizada de uma forma
isolada, concorrente, e não articulada por todos os docentes da turma,
a quase certa simultaneidade de atividades poderá exigir dos
estudantes mais tempo do que estes conseguem efetivamente investir
num determinado momento, comprometendo a profundidade das suas
participações e a consolidação das suas aprendizagens. Procuramos
contribuir para a compreensão de que os estudantes constituem um
recurso partilhado por todos os docentes da turma, e de que neste
contexto os docentes poderão promover e facilitar a regulação das
suas aprendizagens se conhecerem previamente a calendarização de
todas as tarefas online, propostas pelos seus pares. Apoiados numa
metodologia de desenvolvimento com recurso a uma revisão
sistemática da literatura e a sessões de focus group com docentes e
estudantes do ensino superior, ambicionamos no final deste estudo
propor uma solução capaz de proporcionar aos docentes da turma uma
visão de conjunto e em tempo real da calendarização de todas as
tarefas online propostas no âmbito das suas unidades curriculares.
Este artigo apresenta o projeto de investigação em curso, sendo os
seus resultados e conclusões finais publicados em momento posterior.

Palavras-chave:

Educação online, articulação interdisciplinar,
consolidação da aprendizagem, ensino superior.

Abstract:

All online activities include a determined learning effort from students
and a given schedule. Moreover, in online environments students
experience multiple learning pathways, not always linear, which should
include critical reading, evaluation and validation of the credibility of all
the sources consulted. These tasks require from the student’s new
skills, attitudes and literacies, and time to reflect. In this context, if the
proposal of online tasks is performed in an isolated and concurrent way,
and not articulated by all class teachers, the almost certain simultaneity
of activities may require from students more time than they can
effectively invest in a given time, compromising the depth of their
participations and the consolidation of their learning. We seek to
contribute to the understanding that students are a resource shared by
all class teachers, and that in this context teachers may promote and
facilitate the regulation of their learning if they know in advance the

tempo,

reflexão,
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schedule of all tasks online proposed by their pairs. Supported by a
development methodology using a systematic literature review and
focus group sessions with teachers and students in higher education,
we aim at the end of this study to propose a solution capable to provide
class teachers a comprehensive and real-time overview of the schedule
of all online tasks proposed as part of their courses. This article
presents the ongoing research project, and the results and the
conclusions will be published at a later date.
Keywords:

Online education, interdisciplinary articulation, time, reflection, deep
learning, higher education.
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Comunicação tem mudado de uma forma verdadeiramente disruptiva o modo e os
meios como comunicamos e acedemos a uma informação cada vez mais horizontal e
dispersa. A comunicação proporcionada pela sociedade em rede passou a ser global e
livre (Castells, 2007), circunstância que favoreceu a emergência de novos paradigmas
e realçou a importância da aprendizagem permanente de novas competências e
habilidades (Meirinhos & Osório, 2014). Com efeito, passámos a ter de “aprender a
aprender durante toda a vida, obtendo informação armazenada digitalmente,
recombinando-a e utilizando-a para produzir conhecimentos para o objetivo desejado
em cada momento” (Castells, 2007, p. 320). A educação passou a ser um bem
estratégico, verdadeiramente capaz de assegurar a nossa sobrevivência num mercado
global cada vez mais volátil e competitivo.
Atenta a esta nova realidade, a generalidade das instituições de ensino superior
tem procurado aproximar novos públicos, mais heterogéneos e distantes geográfica e
temporalmente entre si e do campus, através da oferta crescente de cursos de
graduação e de pós-graduação realizados parcial ou integralmente a distância (Costa,
2012), proporcionando assim uma aprendizagem verdadeiramente ubíqua e
transversal.
Os docentes do ensino superior são, por isso, hoje chamados a assumir novos
papéis no processo de ensino e aprendizagem, inseridos num ambiente tecnológico
cada vez mais indissociável da sua vida e da vida dos estudantes. Por outro lado,
também os estudantes têm vindo a assumir novos comportamentos, aptidões e
responsabilidades neste domínio. Com mais e melhor acesso à informação, os
estudantes de hoje preferem trabalhar e refletir sobre problemas do mundo real,
cooperando e colaborando ativamente em ambientes permanentemente facilitados e
mediados pela tecnologia. Os docentes deixaram assim de ser os detentores do saber
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e do conhecimento, e passaram a assumir mais o papel de facilitadores e orientadores
das aprendizagens, cada vez mais centradas e autorreguladas pelos estudantes.
Este artigo tem por objeto apresentar um projeto de investigação em curso que
pretende contribuir para uma reflexão sobre o papel da articulação interdisciplinar na
regulação do esforço de aprendizagem dos estudantes do ensino superior em
ambientes online. São assim apresentados o problema, as questões e os objetivos de
investigação, assim como descrita a metodologia adotada. Os resultados e as
conclusões do estudo serão publicados em momento posterior.
2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Neste novo paradigma tecnológico e educativo, os docentes tendem a adotar
novos modelos pedagógicos facilitados pelas tecnologias digitais, propondo aos
estudantes a realização de tarefas fora do contexto formal de sala de aula. É o
exemplo do modelo de flipped learning, que inverte o método tradicionalmente
utilizado no processo de ensino e aprendizagem, visando promover a reflexão e a
aprendizagem autónoma dos conteúdos abordados nas diferentes unidades
curriculares, em qualquer altura e em qualquer lugar.
Sabemos, no entanto, que estas atividades são hoje quase sempre baseadas em
pesquisas efetuadas na Internet, facto que deve implicar por parte dos estudantes
cuidados adicionais ao nível da validação e confirmação de todas as informações
obtidas (Hargittai, Fullerton, Menchen-Trevino, & Thomas, 2010). Com efeito, os
trabalhos realizados em ambientes online exigem dos estudantes de hoje novas
competências, atitudes e literacias, quer ao nível do desenvolvimento do seu
pensamento crítico, quer ao nível das suas valências de autorregulação, auto
motivação e de gestão do tempo. Como referem Meirinhos e Osório (2014) “o aluno
online torna-se um navegador não linear num mar de informação sem fim” (p. 49).
Neste
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a
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tem

vindo

a

assumir

um

papel

verdadeiramente fundamental, capaz de condicionar positiva ou negativamente as
estratégias de aprendizagem adotadas pelos estudantes (Bowyer, 2012; Thorpe,
2006). Como esclarece Meyer (2003), “it is obvious that thinking and time are related,
since thinking occurs in time and for some, the passage of time is crucial to improving
one’s thinking” (p. 57). Também Karjalainen, Alha, e Jutila (2006) relevam esta relação
afirmando que “learning inevitably takes place in time, in the student’s time” (p. 13).
Com efeito, apesar de apreciarem os ambientes de aprendizagem online “as they
allowed [them] to reflect on what was said and to take their time to develop a useful
response” (Meyer, 2003, p. 61), e de reconhecerem que os meios assíncronos “have
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the advantage of providing time for reflection essential for higher order cognitive
thinking” (Barber, 2011, p. 2), vários estudos parecem, no entanto, concluir que nestes
novos cenários alguns estudantes necessitam de mais tempo para refletir e aprofundar
as suas aprendizagens (Fabro & Garrison, 1998; Shearer, Gregg, & Joo, 2015).
Também Metzger (2007) realça o papel do tempo na consolidação das aprendizagens
dos estudantes pois, apesar de reconhecerem que “they ‘should’ critically analyse the
information they obtain online, yet rarely have the time or energy to do it” (p. 2087).
Face ao exposto, propomos a seguir um referencial conceptual que procura
estabelecer uma relação sequencial entre as interfaces tempo (Time), reflexão
(Reflection) e consolidação das aprendizagens (Deep learning) em ambientes online
(Figura 1).

Figura 36 - Relação sequencial entre as interfaces Time, Reflection e Deep learning.

2.1. Problema, questões e objetivos de investigação
Todas as tarefas online compreendem um determinado esforço de aprendizagem
e uma dada calendarização (uma data ou período de tempo combinados entre o
docente e os estudantes para a sua realização). No entanto, sabemos que estas
tarefas, especialmente quando inseridas num modelo de avaliação contínua, são
muitas vezes propostas pelos docentes de uma forma isolada e sem se aperceberem
de que naquele momento estão a concorrer e a partilhar o mesmo recurso com os
seus pares: os estudantes, ou, mais precisamente, o tempo dos estudantes. Com
efeito, os estudantes de uma turma constituem um recurso partilhado por todos os
docentes dessa turma, num dado momento ou período de tempo (por exemplo, um
semestre ou um ano letivo). E como questiona Lublin (2003, p. 6):
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“You know what you expect of a student in this class, but do you know what all
the other teachers this student encounters in the semester require of that
student? For instance, do you know the total assessment requirements this
student must undertake in all their subjects during the semester?”

Acreditamos, por isso, que se a proposta e a calendarização de tarefas online
forem realizadas de uma forma isolada, quase espontânea, e não articulada por todos
os docentes da turma (Figura 2), será muito fácil e até expectável exigir aos
estudantes mais esforço do que estes podem efetivamente investir num determinado
momento, dada a quase certa, mas talvez nem sempre necessária, simultaneidade de
tarefas propostas no âmbito das várias unidades curriculares frequentadas no mesmo
período (Figura 3).

Figura 37 - Calendarização de tarefas online realizada de uma forma isolada.
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Figura 38 - Simultaneidade de tarefas online propostas para o mesmo período.

Esta ausência ou limitada visão global da calendarização de todas as tarefas,
propostas pelos docentes da turma, poderá resultar num esforço de aprendizagem
excessivo para os estudantes de forma pontual ou continuada (Bowyer, 2012). Estes,
procurando distribuir o tempo que têm disponível para dedicar ao estudo e ao trabalho
autónomo, poderão assim comprometer a qualidade e a profundidade das suas
participações (Baeten, Kyndt, Struyven, & Dochy, 2010; Karjalainen et al., 2006),
defraudando assim, quer as suas, quer as expetativas dos docentes. Como referem
Karjalainen et al. (2006), “if a student is given a learning assignment and no time to do
it, it would be absurd to even talk about learning or teaching” (p. 13).
Não raras vezes os docentes apenas tomam consciência desta situação depois de
proporem as tarefas e através dos próprios estudantes, avaliando nesse momento se
aceitam ou não alterar os prazos assumidos. Acreditamos, no entanto, que o
conhecimento prévio e em tempo real da calendarização de todas as tarefas online
propostas aos estudantes pelos docentes da turma (Figura 4), poderia facilitar a
regulação do seu esforço de aprendizagem, nomeadamente através da análise e da
eventual adequação dos prazos previstos para a realização dessas atividades, antes
da sua divulgação formal (Figura 5).
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Figura 39 - Conhecimento prévio da calendarização de todas as tarefas online propostas.

Figura 40 - Adequação dos prazos previstos para a realização das atividades online.

É, pois, com base nesta problemática que nos propomos compreender o papel da
articulação interdisciplinar na regulação do esforço de aprendizagem dos estudantes
em ambientes online, procurando responder às seguintes questões de investigação:

 Que perceção têm os docentes e os estudantes sobre esta problemática?
 De que forma poderão os docentes da turma conhecer a calendarização de
todas as tarefas online que propõem, no sentido de poderem facilitar a
regulação das aprendizagens dos estudantes?

 Que formas ou canais de comunicação poderão utilizar?
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Com base no exposto acima, constituem objetivos deste estudo:

 Conhecer as experiências e as perspetivas dos estudantes do ensino superior
sobre os efeitos da simultaneidade de atividades online na consolidação das
suas aprendizagens.

 Compreender como os docentes da turma articulam atualmente entre si a
calendarização das tarefas online, propostas no âmbito das suas unidades
curriculares.

 Propor uma solução capaz de proporcionar aos docentes da turma uma visão
de conjunto e em tempo real da calendarização de todas as tarefas online
propostas.

 Divulgar os resultados do estudo junto da comunidade científica.

3. REVISÃO DA LITERATURA
No sentido de conhecermos o estado da arte e de aprofundarmos o nosso
conhecimento sobre o problema e refletirmos sobre o seu significado (Coutinho, 2014),
propusemo-nos identificar, localizar, avaliar e sintetizar qualitativamente o maior
número possível de estudos primários de natureza empírica relacionados com o
problema de investigação, através da realização de uma revisão sistemática da
literatura. Partindo do referencial proposto na Figura 1, procurámos obter evidências
que respondessem de forma objetiva à questão: there is evidence that students need
more time for reflection in order to learn more deeply in online learning environments?
Realizada com base no diagrama de PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, &
The PRISMA Group, 2009), e apoiada nos princípios, normas e procedimentos
propostos por Gough, Oliver, e Thomas (2012), por Booth, Papaioannou, e Sutton
(2012), por Petticrew e Roberts (2006), e ainda, por Dybå e Dingsøyr (2008), a revisão
sistemática da literatura seguiu um protocolo constituído por sete fases sequenciais,
incluindo (a) a formulação da questão de revisão, (b) a definição dos critérios de
inclusão e exclusão, (c) a definição de mecanismos para minimizar os riscos de viés,
(d) o desenho das estratégias de pesquisa com base no referencial conceptual
adotado (Figura 6), (e) a localização e a seleção de artigos relevantes, (f) a avaliação
da qualidade dos artigos, e finalmente, (g) a síntese qualitativa dos artigos incluídos na
última fase do protocolo.
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Figura 41 - Referencial conceptual utilizado na revisão sistemática da literatura.

4. METODOLOGIA
Desenhámos este estudo apoiados nos princípios da development research
(Coutinho & Chaves, 2001; Lencastre, 2012; Richey, 1994; Richey, Klein, & Nelson,
2004; van den Akker, 1999; van den Akker & Plomp, 1993), em Portugal traduzida por
“metodologia de desenvolvimento”, que “parte da análise de problemas práticos para o
desenvolvimento de soluções no quadro de um referencial teórico, seguindo-se uma
avaliação e teste de soluções no terreno para se fazer a documentação e reflexão que
possam conduzir investigações futuras” (Lencastre, 2012, p. 53). Esta escolha resulta
do facto de ser uma metodologia que, como afirma van den Akker (1999), permite criar
uma base de trabalho para as escolhas do investigador, bem como obter um feedback
atempado, que pode ser utilizado no desenvolvimento de um produto e intervenção
que nos propomos desenhar, implementar e avaliar em momento posterior.
Na development research pode-se partir do desenho e construção de um objeto e,
de forma participativa, realizar-se o processo de desenvolvimento desse objeto
(Lencastre, Coutinho, Casal, & José, 2014). Assim, toda a investigação é orientada
pela necessidade de ir obtendo, a partir do feedback sobre as tarefas e sobre o objeto
em desenvolvimento, indicações acerca da forma como diferentes aspetos do objeto
podem ser resolvidos ou melhorados (Lencastre et al., 2014).
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4.1. Participantes
Participam neste estudo 14 docentes da Universidade do Minho, da Universidade
de Aveiro, do Instituto Politécnico do Porto e da Universidade Portucalense, com
experiência em cursos em formato blended learning, em regime de pluridocência
(Lencastre, 2013; Lencastre & Coutinho, 2015), e envolvidos direta ou indiretamente
na formação inicial e/ou contínua de professores, e estudantes de cursos de pósgraduação em formato blended learning da Universidade do Minho.

4.2. Método e técnicas de recolha de dados
Considerando a natureza da problemática em estudo, recorremos ao método do
inquérito implementado com recurso à técnica de entrevista coletiva do tipo focus
group.
Desenhadas com base no modelo Multiple-Category Design, proposto por Krueger
e Casey (2015), as sessões de focus group assumiram um formato deliberadamente
exploratório e pouco estruturado (Morgan, 1997), e apresentaram como principais
objetivos: promover a partilha de experiências e perspetivas dos participantes sobre a
temática em estudo, bem como obter respostas para as questões de investigação
definidas (Figura 7).

Figura 42 - Plano das sessões de focus group.

4.3. Método e técnicas de análise de dados
Para a análise de dados privilegiaremos a análise de conteúdo (Bardin, 1979), um
instrumento de interpretação das mensagens/comunicações. Assim, o processo de
análise de conteúdo consistirá, inicialmente, numa leitura flutuante do texto transcrito e
na codificação do material existente: transformação dos dados brutos, por recorte,
classificação, agregação e categorização (Bardin, 1979).
Combinaremos uma abordagem qualitativa e quantitativa. Na análise qualitativa
privilegiaremos a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou
de um conjunto de características num determinado fragmento de mensagem que é
tomado em consideração. Na análise quantitativa, o referencial será a frequência com
que surgem certas características do conteúdo.
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5. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A leitura preliminar dos artigos incluídos na penúltima fase da revisão sistemática
da literatura parece sugerir a existência de uma efetiva correlação positiva entre o
tempo, a reflexão e a consolidação das aprendizagens dos estudantes em ambientes
online. Por outro lado, também encontramos evidências de que a regulação do esforço
de aprendizagem dos estudantes parece influir positivamente nos resultados da sua
aprendizagem (Karjalainen, Silvén, & Wennström, 2008; Kyndt, Dochy, Struyven, &
Cascallar, 2011). A análise preliminar das sessões de focus group já realizadas
deixam-nos otimistas no que diz respeito à pertinência do tema, dado o interesse e o
debate suscitados. Acreditamos que o envolvimento dos docentes nesta reflexão, e na
identificação e caracterização de diferentes soluções capazes de configurar uma
resposta adequada e eficiente ao problema levantado, assegura mais garantias de
sucesso, pois consideramos que a melhor forma de resolver um problema é
fortemente dependente do seu reconhecimento e da sua aceitação antecipada, e tal
aprovação só pode ser alcançada se obtivermos o acolhimento e o apoio ativo dos
principais interessados (Scaife, Rogers, Aldrich, & Davies, 1997), neste caso os
docentes do ensino superior.
Com base na análise de conteúdo das sessões de focus group realizadas com os
docentes do ensino superior, ambicionamos, no final deste estudo, propor uma
solução capaz de proporcionar aos docentes da turma uma visão de conjunto e em
tempo real da calendarização de todas as tarefas online, propostas no âmbito das
suas unidades curriculares. Num segundo momento, propomo-nos, também, com o
envolvimento dos docentes, desenhar, implementar e avaliar a solução proposta.
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Resumo:

O Envelhecimento Ativo e Saudável foi assumido pela Comissão
Europeia como uma área estratégica de intervenção para responder ao
desafio relacionado com a alteração do perfil demográfico da
população Europeia e o seu Envelhecimento. O envelhecimento
constitui um enorme desafio à sustentabilidade da Sociedade; se as
projeções se confirmarem, Portugal estará no topo da lista com maior
crescimento do número (em percentagem do total da população) de
cidadãos muito idosos (+85 anos), que dependerão de cuidados
prestados por cidadãos também, idosos.
As pessoas idosas, fruto do processo de perda de capacidades e de
autonomia, associado ao envelhecimento e às doenças crónicas que
com frequência estão presentes, necessitam habitualmente de ser
ajudadas por outros, familiares ou não, designados cuidadores. Este
papel é deveras importante sendo um suporte imprescindível para
milhares de idosos. Contudo, cuidar de idosos é uma tarefa que nem
sempre é fácil, especialmente para quem não tem formação,
verificando-se por isso a existência de lacunas nos cuidados prestados
e, por vezes, sobrecarga física e psicológica do próprio cuidador. Como
tal, torna-se necessário que os cuidadores, particularmente os
cuidadores informais, tenham formação sobre o modo como lidar com
idosos e com as suas doenças, de forma a que se consiga qualidade
de vida e que o envelhecimento seja sempre que possível ativo e
saudável.
A formação de cuidadores na modalidade de ensino a distância surge
neste contexto como uma resposta fundamental, direta e objetiva,
formando cuidadores, particularmente os cuidadores informais. Este
domínio, permite ultrapassar os constrangimentos que o espaço e o
tempo muitas vezes colocam na constituição de uma formação
integrada, multidisciplinar e especializada.
Neste trabalho descreve-se a experiência pedagógica na formação de
cuidadores de idosos na modalidade de ensino a distância,
procurando-se integrá-la como uma boa prática promotora do
Envelhecimento Ativo e Saudável.

Palavras-chave:

Envelhecimento, cuidadores, ensino a distância, boas práticas.

Abstract:

Active and Healthy Ageing has been recognized by the European
Commission as a strategic area to respond to the challenge of the
ageing demographic profile of European population. Ageing is a great
challenge for society’s sustainability; if predictions are confirmed,
Portugal will be at the top of the list of the countries with a greater
increase in the number of very old citizens (over 85 years-old), which
will depend on care given by inhabitants which will be also old.
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Due to the disability associated with ageing and chronic diseases,
which are often present, elderly people usually require care assistance
from caregivers which may be family members or not. The role of these
caregivers, is really important and is a decisive support for thousands of
elderly people. However, caring for old people is not an easy task,
especially for those who do not have training. There are still many
shortcomings in caregiving and sometimes a physical and psychological
overload of the caregiver himself. Therefore, it is important that
caregivers, namely informal caregivers, receive training about how to
care for the elderly and their pathologies, taking into account knowledge
about active and healthy ageing. Training of caregivers, mainly the
informal caregivers through distance learning, arises in this context as
an essential, direct and objective answer to the caregiver’s need for
training in this field. Distance learning overcomes barriers of space and
time which often get in the way of organizing an integrated,
multidisciplinary and specialized training.
In this paper we describe the pedagogical experience in training
caregivers of elderly people through distance learning, seeking to
highlight it as a good practice in promoting Active and Healthy Ageing.
Keywords:

Ageing, caregivers, distance learning, best practices.

1. A FORMAÇÃO NA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL
O envelhecimento é um processo inevitável, atualmente com grande impacto
demográfico, social e em termos de saúde pública. O considerável aumento da
esperança de vida, nem sempre acompanhado de qualidade de vida, obriga a uma
reflexão da política de saúde a adotar, e das medidas a aplicar no apoio ao idoso e à
necessidade de cuidados de saúde direcionados para esta faixa etária. Os cuidadores
desempenham um papel fundamental no suporte ao idoso, e deverão para isso ser
capazes de avaliar as suas necessidades e saber prestar com qualidade os cuidados
que ele necessita, desde a incapacidade física ao défice cognitivo.
A Comissão Europeia lançou a Parceria Europeia de Inovação para o
Envelhecimento Ativo e Saudável (EIP-AHA) e assume a área do Envelhecimento
Ativo e Saudável como um dos principais eixos de financiamento para o Horizonte
2020. O trabalho colaborativo dos parceiros da EIP-AHA procura desenvolver e
replicar boas práticas promotoras do envelhecimento Ativo e Saudável e contribuir
para que os cidadãos no espaço europeu vivam, até 2020, mais 2 anos de vida ativa e
independente. Para atingir os seus objetivos, a EIP-AHA alicerça a sua ação em 3
pilares: 1 - Diagnóstico Precoce; 2 - Cuidado e Cura; 3 - Vida Ativa e Independente
(Bousquet et al., 2015; Malva and Bousquet, 2016).
Em resposta ao desafio e oportunidade gerado pelo envelhecimento, a Região
Centro de Portugal criou o consórcio Ageing@Coimbra. Este consórcio foi fundado
pela Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
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Administração Regional de Saúde do Centro, Instituto Pedro Nunes e pela Câmara
Municipal de Coimbra. A este núcleo fundador associaram-se 8 dezenas de
instituições da Região Centro, num consórcio inclusivo e holístico que desenvolve,
implementa e replica boas-práticas que promovem o Envelhecimento Ativo e
Saudável.

A

visibilidade

das

boas-práticas

desenvolvidas

pelos

parceiros

Ageing@Coimbra levou a Comissão Europeia a designar a Região Centro como
“Região Europeia de Referência para o Envelhecimento Ativo e Saudável”.
A Universidade de Coimbra (UC) tem atuado de modo estratégico no sentido do
reforço da sua presença no Espaço Europeu do Ensino Superior e de Investigação,
assumindo-se como uma Instituição de Ensino Superior com capacidade de se afirmar
ao nível científico na produção e transferência do conhecimento, potenciando
iniciativas que permitam um elevado impacto na sociedade. Ao fazê-lo assume um
papel de destaque no desenvolvimento económico, social, intelectual e cultural de
Portugal e da região Centro.
O Consórcio Ageing@Coimbra levou à reflexão da UC sobre uma necessidade
formativa especializada no cuidado ao idoso e potenciou a captação de novos públicos
numa área de temática emergente e de crescente procura, mas com oferta inexistente
face a um público-alvo muito específico e com limitações de tempo, de dispersão
geográfica ou de disponibilidade, quer por motivos pessoais ou profissionais. O
recurso a uma modalidade de formação a distância afigurou-se como a resposta mais
adequada a esta necessidade. Procurando a UC apoiar os seus investigadores e
docentes, disponibilizando os recursos ao seu alcance para que o sucesso seja um
objetivo alcançado, a iniciativa conjunta da Faculdade de Medicina da UC e o Projeto
de Ensino a Distância da UC teve como output, o curso de ensino a distância
Envelhecimento Ativo e Saudável – orientações para melhor gestão da saúde e da
doença (EAS). Este curso abre uma nova oferta de formação de cuidadores no
domínio da geriatria e da gerontologia, articulando componentes de ensino teórico
estruturante e ensinamentos de natureza prática, que irão reforçar competências aos
cuidadores de idosos formais ou informais. As temáticas do curso destacam a
interdisciplinaridade necessária ao conhecimento do processo do envelhecimento,
possibilitando uma formação completa nesta área, realçando nomeadamente a
importância do indivíduo, da sociedade, das escolhas de estilo de vida e da
compreensão do envelhecimento no contexto biológico, psicológico e de saúde para a
otimização do percurso de vida.
O curso de EAS destina-se a cuidadores de idosos, formais e informais, com
preferência a profissionais na área de saúde, pretendendo-se que os formandos,
adquiram competências teóricas que fundamentam o processo do envelhecimento,
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competências de intervenção e apoio a planos de tratamento e planos de prevenção e
intervenção ao nível da atividade, qualidade de vida e funcionalidade do idoso, e
competências na promoção de boas práticas de tratamento do idoso com alteração da
mobilidade, acamamento, diabetes, défice cognitivo/demência, patologia crónica, dor,
desnutrição, perturbações do sono, obstipação.
Tendo por objetivo oferecer uma formação integrada, multidisciplinar e
especializada, reuniu-se um conjunto de especialistas de reconhecido mérito e
atuação em áreas singulares da geriatria e gerontologia, tendo-se encontrado na
modalidade de ensino a distância a resposta que faltava para que fosse possível
integrar num mesmo curso tão conceituada e vasta equipa. O ensino a distância, pela
sua versatilidade e adaptabilidade, relativamente ao ensino tradicional (Cação e Dias,
2003; Weaver, 2008), veio permitir que formandos, docentes e tutores pudessem
estar, por um lado, fisicamente separados, sem com isso afetar o acesso e atualização
dos conteúdos do curso e, por outro, perfeitamente integrados numa comunidade de
aprendizagem. Tratou-se, pois, de colocar as tecnologias digitais, em particular o
ensino a distância, na promoção da formação contínua de adultos, numa
aprendizagem ao longo da vida autodirigida e autorregulada (Inoue, 2009).

2. O CURSO DE ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL: CONCEÇÃO E
DESENHO
A conceção e desenvolvimento do curso de EAS resultou de um trabalho
articulado e colaborativo entre 3 docentes da FMUC e a equipa do Projeto de Ensino a
Distância da Universidade de Coimbra (UC_D), num processo iterativo, dinâmico e
flexível de conceção, desenvolvimento, implementação, lecionação e avaliação do
curso.
Na definição do percurso formativo do curso de EAS num paradigma de
ensino/aprendizagem a distância, procurou-se não apenas que os formandos tivessem
uma visão holística da temática do envelhecimento, oferecendo-se conteúdos teóricos
e práticos segundo uma abordagem estruturante, sequencial e progressiva, mas
também que o conhecimento fosse construído e partilhado no seio de uma
comunidade de aprendizagem, tendo-se planificado oportunidades e momentos para
intercâmbio de conhecimentos e recursos, estimulando-se a reflexão crítica e
partilhada (Wenger et al, 2005). Procurou-se extrapolar o curso para além de um
determinismo tecnológico veiculado pela mera utilização da tecnologia, pretendendose criar uma comunidade dedicada à construção coletiva de significados, como uma
organização mais aprendente que ensinante.
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Com uma carga horária total de 81 horas realizadas totalmente a distância, o
curso de EAS organiza-se em 3 módulos de conteúdos: o módulo estruturante, que
oferece os conhecimentos teóricos que fundamentam a temática do curso; o módulo
dos pilares interdisciplinares - médico, cuidador e tecnologia, no qual se estudam os
intervenientes, que pela sua interdisciplinaridade se complementam na abordagem à
temática do envelhecimento; e o módulo do cuidador, que aborda, com um carácter
mais prático, procedimentos a considerar no âmbito da intervenção com o idoso.
A metodologia deste curso é centrada no formando, cujo processo de
aprendizagem ativa assenta na apropriação dos conteúdos e recursos de apoio,
disponibilizados na plataforma de ensino a distância para estudo das matérias, e na
realização das diversas atividades que vão sendo propostas. Está previsto, por um
lado, um método de trabalho individual e independente, assente na leitura, na análise
e no tratamento de informação escrita e na visualização de vídeo-aulas e, por outro,
uma aprendizagem colaborativa através da análise crítica e discussão de casos
práticos que são lançados para debate em fórum entre os intervenientes na
comunidade de aprendizagem.
Os conteúdos de cada módulo estão organizados por temas e são expostos
através de vídeo-aulas, dinamizadas por especialistas em envelhecimento ativo e
saudável

(médicos,

psicólogos,

enfermeiros,

neurocientistas,

engenheiros

e

responsáveis de instituições de apoio ao idoso), que apresentam e fundamentam as
temáticas em estudo, complementadas com textos de apoio para cada temática. Para
cada área temática houve um contributo direcionado e específico, de uma equipa
multidisciplinar

que

permitiu

proporcionar

uma

formação

mais

completa

e

contextualizada, constituindo-se em termos pedagógicos como uma das grandes maisvalias e chave de sucesso deste curso.
O curso de EAS difere relativamente à metodologia geral dos restantes cursos do
projeto de Ensino a Distância da UC, que tem por base o primado da aprendizagem
colaborativa entre os formandos e da diversificação da tipologia de atividades em
resposta a diferentes estilos de aprendizagem. Este curso, pelo facto de ser um curso
da FMUC, utiliza estratégias inerentes à metodologia de formação médica - um
trabalho de estudo individual e uma avaliação através de teste escrito, método de
avaliação de excelência praticado na FMUC.
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3. UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE CUIDADORES NA
MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA
A primeira experiência de aplicação deste curso efetivou-se no ano letivo
2014/2015 (entre 21 de abril e 30 de junho de 2015), tendo contado com a
participação de 53 formandos, alguns cuidadores formais com experiência profissional
na área, outros sem qualquer vínculo a uma profissão na área do envelhecimento ou
da saúde, apresentando-se como cuidadores informais, familiares, que procuravam
aprender mais sobre o cuidado com o idoso. Esta primeira edição incluiu uma
colaboração estratégica entre a Universidade de Coimbra e instituições com atuação
na área da prestação de cuidados a idosos e famílias, na qual se identificaram
necessidades de formação neste domínio. Dos 53 formandos participantes, 25 eram
colaboradores de instituições parceiras, tendo sido um importante contributo na
partilha de experiências e práticas no âmbito da intervenção com o idoso.
Ao longo dos módulos, e no decorrer do curso, os docentes foram lançando
desafios nos fóruns, questões acerca das matérias, o que não apenas impelia os
formandos a procurar e a pensar “fora da caixa”, mas também a estruturar de uma
forma interativa o conhecimento, tendo-se gerado debates e partilhas muito
enriquecedoras e heterogéneas entre o grupo. Imputou-se, assim, um carácter
investigativo e crítico no curso, estimulando-se a capacidade de reflexão e o
autoconhecimento.
Para compreendermos as perceções dos alunos relativamente ao curso
frequentado, no final do mesmo, foi avaliada a satisfação dos formandos. O processo
de avaliação da satisfação, com objetivos de melhoria contínua, é fundamental para a
compreensão das perceções e expetativas dos formandos, permitindo-nos identificar
pontos fortes e/ou fracos do curso e áreas de melhoria que podem ser trabalhadas,
contribuindo para mantermos um processo dinâmico, que permite implementar
melhorias em edições seguintes. Pretendendo-se, então, avaliar uma dimensão afetiva
do comportamento – a satisfação, aplicou-se um questionário, construído em formato
de itens com múltiplas alternativas de resposta em escala de Likert, que tem como
objetivo recolher informação sociodemográfica dos formandos e aferir a sua satisfação
relativamente ao curso (estrutura e metodologia) e à forma como este decorreu
(interações entre o grupo e intervenção da equipa docente). O questionário de
avaliação da satisfação (QAS) é anónimo e facultativo, e está disponível para
preenchimento online durante os últimos cinco dias do curso.
Na primeira edição, dos 53 formandos participantes, 20 responderam ao
questionário de avaliação da satisfação. Todos os formandos que responderam ao
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questionário de avaliação da satisfação recomendariam o curso que frequentaram a
outras pessoas, tendo, este, correspondido às expetativas da maioria (para 17 dos
respondentes, correspondeu, excedeu ou excedeu muito), que considera, também, ter
aumentado o seu nível de conhecimentos no âmbito da temática do curso, após tê-lo
frequentado. A caracterização sociodemográfica da amostra, indica-nos que a maioria
dos respondentes possui habilitações académicas ao nível da Licenciatura e
Mestrado, situando-se na faixa etária entre os 31-40 anos, apresentando
nacionalidade portuguesa. Relativamente ao género, 17 dos respondentes são do
sexo feminino e 3 do sexo masculino. No que respeita à profissão, sobressai a
enfermagem enquanto categoria profissional, havendo também nesta amostra,
farmacêuticos, assistentes sociais e estudantes, o que pode ser indicativo de que na
base da inscrição e frequência no curso poderá ter estado o exercício de uma
profissão ligada à geriatria e gerontologia.
Na categoria de perguntas sobre o curso de EAS, avaliámos a satisfação
relativamente aos aspetos académico-pedagógicos do curso, nomeadamente no que
respeita a conteúdos, recursos, atividades de aprendizagem, equipa docente e
metodologias de comunicação e interação. Nestas dimensões, os conteúdos foram
considerados pertinentes, importantes e aplicáveis em contexto profissional, e as
atividades consideradas motivadoras e importantes para a consolidação das
aprendizagens. Os recursos multimédia foram considerados facilitadores da
aprendizagem pela maioria, e os recursos bibliográficos considerados de qualidade,
possibilitando o aprofundamento dos conhecimentos, o que vem, de certa forma,
confirmar a opção metodológica tomada no início do curso relativamente à adoção do
formato vídeo-aulas e sinopses para a apresentação de conteúdos e recursos.
Relativamente à intervenção da equipa técnico-pedagógica (docentes e tutores)
durante o curso, os dados indicam que os formandos ficaram satisfeitos, considerando
que a equipa motivou e incentivou, esteve presente quando as dúvidas surgiram,
demonstrou interesse pelas dificuldades, apoiou a resolução de problemas concretos e
foi clara nas intervenções realizadas. Na categoria Relacionamento Interpessoal, a
maioria dos respondentes considera não se ter sentido sozinha durante o curso, nem
inibida em participar, por não conhecer quem estava “do outro lado”, considerando que
os colegas contribuíram para a aprendizagem e os fóruns permitiram o esclarecimento
de dúvidas.
Os pontos fortes apontados para o curso de EAS tiveram, sobretudo, a ver com os
conteúdos do curso e metodologia de ensino-aprendizagem utilizada, destacando-se,
de entre as respostas dos formandos, a possibilidade de aprender e trabalhar ao
próprio

ritmo,

a

pertinência,

interesse

e

atualidade

da

temática,

os
1984

conhecimentos/competências dos docentes, a metodologia utilizada (vídeo-aulas,
sinopses, a estratificação dos temas e os fóruns) e os conteúdos.
Quanto aos pontos fracos, os respondentes realçaram alguma discrepância no
aprofundamento dos diferentes temas, considerando que estes apresentaram níveis
diferentes de detalhe. Este foi um dos aspetos que foi já objeto de análise, revisão e
reformulação na 2.ª edição do curso que se encontra a decorrer.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O envelhecimento em Portugal, e particularmente na Região Centro, constitui um
enorme desafio à sustentabilidade da sociedade (Rodrigues et al, 2014; Mota-Pinto et
al, 2011). Se as projeções se confirmarem, Portugal estará no topo da lista com maior
crescimento do número (em percentagem do total da população) de cidadãos muito
idosos (≥85 anos), que dependerão de cuidados prestados por cidadãos idosos. Em
paralelo, estima-se que o número de nascimentos diminuirá cerca de 40% (EU Ageing
Report, 2015).
A EIP-AHA entende que a magnitude do desafio provocado pelas alterações
demográficas só terá resposta eficaz com novas soluções e fórmulas inovadoras, que
poderão

emergir

desenvolvendo

da

aplicação

inovação

e

do

criando

conhecimento
emprego

para

científico
jovens

e

tecnológico;

empreendedores,

estimulando a economia. Assim, o Envelhecimento é um desafio – a que se tem de dar
resposta – mas também uma oportunidade – gerador de inovação, empreendedorismo
e estimulação da economia.
Fundamentando o desenvolvimento e proliferação de boas práticas na área do
Envelhecimento Ativo e Saudável, objetivou-se como fundamental a conceção de um
curso de lata abrangência e em parceria estratégica com entidades (Fundação
Bissaya Barreto, Cáritas Diocesana de Coimbra, Administração Regional de Saúde)
cuja área de atuação abrange o cuidado ao idoso.
Tendo decorrido com sucesso a primeira experiência de implementação
pedagógica do curso de EAS, cumprindo-se os objetivos enquanto oferta formativa de
qualidade na formação de cuidadores e na promoção de boas práticas no âmbito do
envelhecimento ativo e saudável, é de realçar as oportunidades de melhoria
decorrentes da primeira edição do curso. Avançou-se já para uma segunda edição do
curso, cujos resultados se esperam tão satisfatórios como os primeiros, e que incluiu
melhorias identificadas, tais como: o equilíbrio de grau de dificuldade de algumas
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temáticas, no que se refere às vídeo-aulas; a introdução de debate de casos práticos;
a interdisciplinaridade de mesas redondas.
A temática do envelhecimento ativo e saudável tem vindo a ganhar relevância,
quer no contexto da especialidade, quer junto dos cidadãos, nomeadamente dos
cuidadores informais, por isso, torna-se pertinente que no seguimento deste curso se
identifiquem orientações de referência que se constituam como uma ferramenta
adicional de apoio na prestação de cuidados e na promoção do envelhecimento ativo e
saudável. Neste contexto, os promotores do curso EAS têm como intenção maior a
elaboração de um guia de boas práticas para cuidadores de idosos, que se constitua
como uma ferramenta na sua atuação enquanto cuidadores.
Por outro lado, e em função dos resultados satisfatórios decorrentes desta 1.ª
edição do curso, sugere-se para trabalho futuro, proceder ao estudo da transferência
das aprendizagens para o contexto de trabalho, por forma a avaliar o impacto da
formação no desempenho da profissão do formando/colaborador enquanto cuidador
formal, acreditando que esses resultados poderão, também, contribuir para a melhoria
contínua do curso de EAS.
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Resumo:

O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta metodológica para a
docência em Educação a Distância utilizada no curso de Extensão
Tecnodocência, ofertado pela Universidade Federal do Ceará. As
metodologias utilizadas em cursos na modalidade a distância
apresentam características centralizadas na ação do professor e no
conteúdo, exigindo do professor mais tempo disponível para
atendimento aos alunos. A proposta metodológica foi aplicada na
modalidade a distância, em 2013 e 2014, buscando a construção do
conhecimento de maneira descentralizada, por meio da valorização dos
conhecimentos prévios dos alunos, da intensificação das interações
entre alunos e professores e da possibilidade de atendimento a um
número maior de alunos. Com 527 alunos matriculados, o curso contou
com dois professores doutores e seis bolsistas de graduação. A
proposta consiste numa estratégia hierárquica descentralizadora,
pautada na ação dos participantes (professor e bolsistas) de forma
ativa e articulada. Os alunos são divididos em grupos de 120
integrantes aproximadamente, totalizando 5 turmas. Para cada turma
se propõe 1 fórum de discussão durante todo o curso, independente do
conteúdo a ser trabalhado. Cada bolsista, intitulado de “decupador”,
encarrega-se de coletar informações de apenas um fórum. O material
coletado por 5 bolsistas é enviado para 1 outro bolsista, designado de
“catalisador”. Este, por sua vez, organiza o material, enviando-o para
os professores tecerem comentários e, fazendo uso de recursos
audiovisuais, desenvolvem
novas atividades para coletivizar as
respostas para todas as turmas. Esse material é enviado ao
“catalisador”, que o reenvia aos “decupadores”. Estes disponibilizam o
material no fórum de discussão para os alunos. Com essa proposta
pautada nos pressupostos teóricos da Aprendizagem Significativa e
Teoria de Fluxo, obteve-se a diminuição do índice de evasão,
comumente presente nos cursos a distância e aproximou o aluno de
propostas “extensionistas” de desenvolvimento de produtos que
poderiam ser utilizados presencialmente na escola pública.

Palavras-chave:

Educação a distância, docência on-line, metodologia, tecnodocência.

Abstract:

The goal of this paper is to present the methodological approach to
teaching in distance education used in an extension course offered by
Federal University of Ceará. The methodologies used in distance
learning courses are centered on content and teacher's action, requiring
from the teacher more time to assist the students. The methodology
was applied in a totally distance course, in 2013 and 2014, seeking the
construction of knowledge, through the enhancement of students' prior
knowledge, intensified interactions between students and teachers and
the possibility of accepting a greater number of students. With 527
students registered, the extension course was conducted by two
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doctors professors and six scholarships graduate students. The
proposal consists of a hierarchical decentralized strategy guided by the
action of the participants (teachers and graduate students) in an active
and coordinated manner. Students are divided into groups of
approximately 120 members, totaling five classes. For each class one
discussion forum is created, regardless of the content to be worked.
Each scholarship graduate student, entitled "decupador", is in charge of
collecting information of one of the forums. The material collected by 5
graduate students is sent to the "catalisador". This, in turn, organize the
material, sending it to the teachers for comments who, making use of
audiovisual resources, creates new activities in order to collectivize the
answers of all the classes. This material is sent to the "catalisador", who
sends to the "decupadores". These posts the new materials in the
discussion forum for the students. With this proposal, guided by the
theoretical principles of Meaningful Learning and Flow Theory, the
decrease in the dropout rate commonly present in distance learning
courses was achieve as well as more proximity between the student
and the "extension" proposals for the development of products that
could be used at face-to-face school public.
Keywords:

Distance education, on-line teaching, methodology, techno teaching.

1. INTRODUÇÃO
A prática docente no ensino superior apresenta vários problemas, tais como a
fragmentação de currículos, a precarização do trabalho docente, a desarticulação
entre a prática docente e as teorias, a implantação de modalidades de educação sem
formação adequada e específica para a ação docente. Feitosa (2010) ressalta essa
problemática na educação superior a partir do estudo de vivências acadêmicas que
denunciam a valorização da memorização e do acúmulo de conhecimentos.
Na modalidade de Educação a Distância (EaD), o docente é confrontado com a
necessidade de se submeter a novas lógicas didático-metodológicas em relação às
suas práticas de ensino, aprendizagem e avaliação. Daí decorre a necessidade de se
refletir sobre a apropriação dessas tecnologias e conceber formatos que possibilitem a
emancipação da docência, a fim de se viabilizar propostas de trabalho que não
excluam a qualidade da docência, nem a qualidade de vida do docente.
As micropolíticas praticadas nas instituições de ensino, em diversos níveis,
denotam uma falta de consolidação, de orientações burocráticas e políticas
educacionais que possibilitem a mudança e a integração da técnica e das Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) no estudo e na prática dos docentes.
Por outro lado, os próprios profissionais docentes não encontram sentido para mudar a
sua forma didático-metodológica e nem de assumir a ação docente como um ato
técnico profissional.
O homem contemporâneo está imbricado na tecnologia por ele mesmo
desenvolvida. Logo, pode-se inferir que a própria evolução do homem está relacionada
1989

com o desenvolvimento das mais diversas formas de tecnologia. Contudo, essa
relação entre a tecnologia e a evolução humana não é um caminho óbvio e
hegemônico. Em 1749, a Academia de Dijon (França) propôs como tema de ensaio, a
questão de que as artes e as ciências melhoravam a vida das pessoas. Rousseau
argumentou que não, a tecnologia não desempenhava papel nessa questão (Mitcham
& Mackey, 2004). Para os autores a tecnologia é uma questão de sobrevivência física,
moral e intelectual. Até ao século XIX a técnica se encontrava imersa em conceitos
metafísicos. Somente após 100 anos passou a ser tratada profundamente, como
autônoma em relação à metafísica e à ciência. Assim, Rousseau não atribuía em sua
época um significado relevante à tecnologia em relação ao homem.
O século XIX, com a dominação do homo faber em relação ao homo sapiens,
também denota a influência do uso de ferramentas tecnológicas na coletividade em
relação à evolução do homem, ao mesmo tempo em que a tecnologia é mantida fora
dos círculos da docência, com exceção ao uso de artefatos tecnológicos para
demonstração de experiências, consolidando o fazer em detrimento da reflexão. Essa
ênfase no faber, quando refletida sobre o docente, tende a levar este profissional a se
distanciar da compreensão de si como sujeito múltiplo, técnico e inspirado, fazendo
com que sua atuação aconteça em plena equalização com o seu eu pessoal e não
com as necessidades técnicas de sua profissão.
Contudo, esta perspectiva de ação centrada nos desejos do professor, que em
geral carece de fundamentos epistemológicos para suas escolhas de prática docente,
sofre um abalo com o advento da modalidade a distância na educação, em razão da
estrutura em torno da docência que se faz necessária para seu fazer educacional. O
docente deixa de ser ‘senhor’ de sua sala de aula e suas ações devem ser modeladas
de acordo com os princípios do design instrucional, em geral não oriundas de suas
escolhas pessoais e absolutas.
A investigação participativa com os docentes tem auxiliado no desenvolvimento de
cursos de formação de professores, ofertados na modalidade a distância e
semipresencial pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Conhecer as preferências
dos professores e as lacunas de uso de determinados recursos digitais na docência,
comumente utilizados em suas vidas pessoais e em seu cotidiano, tem auxiliado no
desenvolvimento do design instrucional a impor às diferentes formações, sobretudo
associadas à prática docente com integração das TDICs, das mídias educativas e do
desenvolvimento de novas abordagens tecnológicas e metodológicas da prática
docente na modalidade de EaD, denominada de Tecnodocência.
Ofertada nos semestres de 2013.2 e 2014.2, na modalidade a distância, o curso
de Extensão em Tecnodocência atendeu a 7 licenciaturas integrantes da Universidade
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Aberta do Brasil (UAB/UFC) e incluiu 527 alunos, subdivididos em 5 turmas. Procurouse garantir a diversidade dos saberes envolvidos na composição das turmas e dos
grupos de trabalho. É importante salientar que o curso contou com 2 professores
adjuntos, apoiados por 6 bolsistas de graduação de cursos presenciais.
O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta metodológica para docência em
EaD utilizada no curso de Extensão em Tecnodocência, ofertada para alunos de 7
licenciaturas vinculadas à UAB/UFC.

2. DOCÊNCIA E TECNOLOGIA DIGITAL: TECNODOCÊNCIA
O docente está fortemente relacionado com a tecnologia na medida em que seu
ofício envolve a troca de ensinamentos, aprendizagens (saberes) e avaliações com o
outro. Perrenoud (2000), sugere a importância dos professores se apropriarem das
tecnologias como auxílio do ensino; Gomes (2012) enfatiza que as potencialidades
das tecnologias precisam ser exploradas nas práticas de ensino e é necessário
oferecer ao professor modos distintos de trabalhar com elas, para que se consolidem
mudanças no contexto acadêmico. O significado dessas ações remetem à inclusão de
técnicas contemporâneas de comunicação, da compreensão do contexto social em
que estes saberes são trabalhados, das influências de mercado sobre os
conhecimentos,

da

não

neutralidade

das

construções

da

ciência,

da

governamentalidade aplicada sobre os sujeitos, para citar apenas alguns aspectos que
interferem na profissão analisada neste espaço: a docência.
Sabendo-se da influência de Rousseau na educação, principalmente quando se
trata de educação no Brasil, pode-se compreender a construção histórica das
dificuldades do docente em se apropriar das TDICs no aspecto técnico e tecnológico.
Não é sem raízes que a docência é considerada uma atividade inspiracional. O
professor se assemelha a um “sacerdote que deve tomar conta de seu rebanho” e
este, o rebanho, deve obedecer sem questionamentos radicais às ordens do seu
pastor intelectual.
Porém, as ciências começaram a se complexificar em razão de novas
possibilidades de análise, sobretudo quando se utiliza a tecnologia para a ampliação
de percepções, forças e combinações mentais, oferecendo outro paradigma de análise
para as próprias ciências. Estas, só possíveis de serem executadas em razão do uso
desse tipo de artefato.
Se de um lado a tecnologia possibilita novas descobertas científicas, estas
descobertas possibilitam a criação de novas tecnologias, e assim sucessivamente.
Nesse sentido, considerando-se que Lima e Loureiro (2014) salientam o fato de
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docentes e discentes utilizarem a tecnologia digital em seu cotidiano e que Aguiar
(2014) identifica que licenciandos da modalidade a distância acreditam no
favorecimento do uso das TDICs na docência, percebe-se a importância da
apropriação das TDICs por parte dos docentes formadores desses mesmo
licenciandos.
Por outro lado, sabe-se que a gestão do trabalho docente na modalidade a
distância ou mediada por mídias educativas sugere outra forma de integração com o
tempo objetivo (chronos) e subjetivo (kairós), demandando outra forma de
organização. Mizukami (2004) sugere que a diferença entre os contextos da docência
proporcionada pela diferença entre as modalidades de ensino requer uma construção
contínua (da docência), particularmente quando se reflete sobre a ação docente na
modalidade de EaD.
O uso das tecnologias na docência tem na EaD, uma modalidade em que a
vinculação entre docente e artefatos tecnológicos é condição necessária, um custo de
implantação e manutenção bastante alto. A EaD tem como característica associada à
modalidade, a questão do grande número de estudantes e sua vinculação com a
perspectiva de uma modalidade de educação voltada para uma quantidade grande de
participantes. Um levantamento junto ao ABRAED (Anuário Brasileiro Estatístico de
Educação Aberta e a Distância), em 2008, aponta para vários valores médios relativos
à relação alunos-professores em diferentes regiões brasileiras: na Região Sul
constata-se mais de 160 estudantes para cada tutor; na Região Centro-Oeste, 77,9
estudantes por tutor; na Região Sudeste, 32,3; na Região Norte, 31,8; e, na Região
Nordeste, a menor taxa, 24,7 estudantes por tutor. Estes valores resultam num
acúmulo no volume de tarefas, levando os docentes a se dedicarem aos afazeres da
docência além do tempo para o qual foram contratados. O trabalho docente na EaD
requer uma análise ampla das suas condições em diversos aspectos: trabalhista,
metodológico, didático e outras práticas docentes. Destes aspectos, o metodológico é
o que parece fornecer ao docente maior possibilidade de controle, porque está
diretamente imbricado ao fazer docente. Isso não significa que outras facetas deste
trabalho docente na modalidade de EaD sejam menos ou mais importantes.
Neste tipo de modalidade se consolida a pluridocência, seja pela divisão do
trabalho docente entre os professores e tutores em relação à preparação das aulas,
seja pela atuação docente propriamente dita, uma vez que grupos de alunos se
subdividem em turmas atendidas por tutores e coordenadas por um professor
orquestrador do processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Essa peculiaridade da
docência na EaD tende a afrontar toda uma construção histórica, compreendida como
um espaço de responsabilidade do professor atuante nas salas de aula que ensina e
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avalia sem que exista um apoio técnico continuado, próximo dos docentes para poder
atualizar as metodologias e didáticas avaliativas de forma solidamente fundamentada.
Tezanos (2009) enfatiza que independentemente do tipo de trabalho realizado, o
uso de artefatos tecnológicos tende a se intensificar consideravelmente. Este aspecto
se equaliza com relatos de docentes que atuam na modalidade de EaD. Autores como
Mill (2010), Del Pino, Grützmann e Palau (2011), Tardif e Lessard (2011) enfatizam a
necessária preparação do docente para atuar na contemporaneidade. Os dois
primeiros autores o fazem especificamente para a modalidade de EaD. Contudo, as
narrativas se defrontam com a problemática dos custos e na cultura de se pensar a
docência por parte dos financiadores públicos e privados.
Deste quadro, emerge a necessidade de se pesquisar e desenvolver
metodologias

de

docência

que

possibilitem

ao

professor

compreender

as

possibilidades e, ao mesmo tempo, ganhar espaço para refletir e se preservar de
exigências profissionais que lhe conduzem a situações extremas. Por outro lado, este
trabalho acena com uma proposta metodológica possível, oferecendo mais tempo ao
professor para a construção de um espaço de aprendizagem de boa qualidade, no
sentido de possibilitar um processo significativo de ensino, aprendizagem e avaliação
para estudantes e professores.

3. METODOLOGIA APLICADA AO CURSO DE EXTENSÃO EM TECNODOCÊNCIA
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
Os licenciandos da UAB/UFC fazem parte integrante da UFC e estão começando
a ser reconhecidos como parte real da instituição no que se refere à comunidade
acadêmica presencial. Este esforço empreendido pela coordenação da UAB/UFC tem
sido uma constante na Universidade. Dessa forma, acredita-se que as ofertas de
formações devem ser realizadas viabilizando todo o grupo de discentes da
universidade que está presente no que se considera campus virtual, onde a presença
universitária acontece, principalmente, por meio de ambientes digitais.
Nessa base, são ofertadas pela UFC, 17 graduações em Licenciatura. Destas, 7
Licenciaturas apresentam ações concentradas no meio digital: Letras-Português,
Letras-Inglês, Letras-Espanhol, Matemática, Física, Química, Pedagogia. O curso de
Tecnodocência se apresenta disponível para as graduações semipresenciais
vinculadas às Licenciaturas como uma ação de Extensão, com duração de 64
horas/aulas. Seu objetivo é promover uma integração entre os conteúdos teóricos e as
atividades práticas da docência, com o desenvolvimento de planejamentos e materiais
educacionais integrados às TDICs, bem como a articulação de aplicação dos
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conhecimentos adquiridos com alunos da Escola Pública. Busca-se, portanto, a
construção do

conhecimento de

maneira

descentralizada, possibilitando um

aprofundamento dos estudos por meio da valorização dos conhecimentos prévios dos
estudantes e de interações mais horizontalizadas entre professores e alunos.
Das 1.590 inscrições solicitadas em 2013 e 2014, obteve-se a seguinte
distribuição: 499 licenciandos de Letras-Português, 271 de Letras-Inglês, 243 de
Letras-Espanhol, 287 de Matemática, 80 de Física, 136 de Química e 74 de
Pedagogia. Foram efetivadas as matrículas de 527 alunos. Destes, 458 finalizaram o
curso, representando 86,06% de concludentes. Ressalta-se que os inscritos
pertencem a diferentes cidades do interior e da capital do Ceará, participando do curso
apenas na modalidade a distância, por meio de Ambiente Virtual.
O curso de Extensão contou com 2 docentes adjuntos efetivos da Universidade,
um voltado para a mobilização das discussões no espaço digital e o outro para o
acompanhamento do design instrucional desenvolvido. Contou ainda, com 6 bolsistas
que participaram como “decupadores” e “catalisador” das atividades realizadas nos
fóruns do curso. Todos eram alunos da graduação de cursos presenciais da UFC, com
experiência no uso de tecnologias digitais no contexto da docência nas modalidades
presencial e a distância.
A estrutura do fluxograma de análise das mensagens e a comunicação intensa
foram elementos preponderantes para o sucesso do atendimento aos discentes
participantes

do

curso

em

Tecnodocência.

O

atendimento

aconteceu

preponderantemente de 2ª a 6ª feira, com entradas esporádicas no Ambiente Virtual
aos sábados. Para cada turma foi aberto apenas um fórum de discussão, em que
todos os conteúdos propostos pelo curso foram discutidos e abordados fazendo uso
desse tipo de ferramenta digital, disponibilizada pelo Ambiente

Virtual de

Aprendizagem Solar.
Um dos bolsistas recebeu a tarefa de ser o ”catalisador” das mensagens e os
outros 5 bolsistas tiveram a função de “decupadores”, distribuídos em 5 turmas
diferentes e heterogêneas, compostas cada uma por aproximadamente 120 alunos. A
composição das turmas primou por agregar alunos de cidades e áreas de formação
diferentes, no sentido de garantir a heterogeneidade dos grupos de alunos. Como a
proposta se vincula à ideia de estimular a construção de conhecimentos e ações
dentro de um modelo epistemológico mais próximo da interdisciplinaridade, acredita-se
que esta diversidade de formação e de contexto culturar dos sujeitos se torne
relevante para os resultados.
A ação do grupo de bolsistas, composto pelos 5 “decupadores”, foi de analisar as
mensagens enviadas pelos alunos nos fóruns de discussão, segundo critérios
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estabelecidos pelos professores, recortar os elementos primordiais de cada
mensagem e agrupá-las em categorias denominadas: “perguntas” e “polêmicas”,
conforme suas características. Cada “decupador” criava a sua listagem, vinculada à
turma de sua responsabilidade, com a identificação do aluno autor da mensagem. As
listas de cada “decupador” eram enviadas para o “catalisador” que as reagrupava e
modelava, preservando as identidades e a turma. O catalisador encaminhava aos
professores, uma nova lista com todos os fragmentos de mensagens agrupados por
categoria. Estes, por sua vez, escreviam as respostas, tomando o cuidado de
identificar o nome do autor e a turma (por exemplo: Maria – T4). As respostas eram
colocadas em um único documento que poderia ser um arquivo doc, pdf ou similar.
Foram utilizados, também, instrumentos de escrita cursiva digital em dispositivos
móveis (S-Note ou Bamboo), gravados no formato pdf e reenviados ao “catalisador”.
Este, por sua vez, reenviava a mensagem aos 5 “decupadores”, que distribuíam as
perguntas e as respostas gerais para todas as turmas. Mesmo que as perguntas
fossem realizadas por um aluno da turma 3, por exemplo, as respostas que recebiam,
envolviam as perguntas e respostas das 5 turmas.
Uma ação que se mostrou muito bem recebida pelos licenciandos foi a
confirmação das mensagens enviadas, através de um ícone que indicava que a sua
questão ou colocação havia sido lida. Esta ação foi aprovada pelos licenciandos que
se manifestaram positivamente em relação ao uso mais frequente desse tipo de
comunicação. A mobilização para gerar um sentimento de pertencimento ao grupo
parece ter sido alcançada a partir desta metodologia tão simplificada.
Também foi dado aos alunos bolsistas, “decupadores” e “catalisador”, a
possibilidade de sugestão de textos e leituras, mesmo que estas não seguissem a
escolha intelectual dos professores. As leituras obrigatórias não poderiam ser
abandonadas, mas o espaço para que os grupos pudessem sugerir outras abordagens
teóricas foi garantido.
Os alunos foram informados sobre a necessidade de utilizarem um sistema de
abordagem dos textos que se denomina dissertação/comentários. Essa abordagem
requeria que os alunos escolhessem uma passagem do texto, indicassem sua
localização e tecessem uma análise daquilo que eles compreenderam do raciocínio
dos autores. Posteriormente, deveriam realizar um comentário seu, fundamentado,
concordando ou refutando a ideia do autor.
O transporte de informações por parte dos “decupadores” e “catalisador” não
necessitava ser concordante com a orientação teórica do professor, aceitando-se suas
colocações, desde que seguissem a mesma linha metodológica dos alunos. Quanto
aos professores, a mesma regra precisava ser mantida.
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Na formação dos “decupadores” e “catalisador”, foi mantido um espaço digital,
durante o desenvolvimento do curso, para conversar sobre as abordagens teóricas
utilizadas. Dessa forma, possibilitou-se que os bolsistas, também, estivessem
estudando as temáticas de formação, juntamente com os professores. Realmente, um
aspecto

fundamental

desta

metodologia

reside

na

formação

dos

bolsistas

“decupadores” e “catalisador”. É muito importante que não paire nenhuma dúvida
sobre os procedimentos de suas ações nos fóruns e na qualidade de suas
intervenções com os colegas licenciandos. Nesse sentido, a formação dos
“decupadores” e “catalisador” convergiu para a questão de se garantir uma profunda
horizontalidade com os pares, buscando-se diminuir a distância entre professores e
licenciandos. Todas as mensagens foram respondidas na coletividade e qualquer
pergunta envolvendo cunhos não pessoais eram respondidas para todas as turmas,
independentemente da turma que havia lançado o questionamento. Esta orientação
diminuiu a repetição de questionamentos e, conforme relatos dos alunos, adiantou a
resposta para algumas questões que ainda não haviam sido formuladas de maneira
compartilhada nos espaços de interação.
Procurou-se esclarecer aos grupos de alunos que a ação de interação se daria em
dias previamente determinados, o que diminuiu a ansiedade dos licenciandos.
Também ficou claro que essa determinação não excluía a possibilidade de interação
em outros momentos opcionais. Esse aspecto auxiliou os professores em suas
organizações pessoais, já que ambos têm outras atividades docentes e administrativas
na instituição. Especificamente na modalidade de EaD que se concretiza por meio das
TDICs, onde o imediatismo de interações parece se defrontar como uma característica
consolidada, foi muito significativo este tipo de acordo didático.
Em relação ao material didático optou-se pelo uso de textos digitais, videocast e
podcast. Esse material foi produzido com o cuidado de se utilizar artefatos
tecnológicos de uso cotidiano, com exceção dos sites e aplicativos que foram
desenvolvidos por alunos de cursos de graduação da universidade. Estes espaços
virtuais demandaram de conhecimento mais especializado da área de sistemas e
mídias digitais. O intuito foi exemplificar que um professor da educação básica, que
está utilizando ferramentas como smartphone, tablet e computadores pessoais, tem
condições de utilizar esses artefatos de forma a integrá-los na docência.
Os conteúdos abordados tomaram como base os pressupostos teóricos da
Aprendizagem Significativa de Ausubel, Novak e Hanesian (1980) e da Teoria de
Fluxo (Czikszentmihalyi, 1990). Com base nos conhecimentos prévios dos
licenciandos sobre os conceitos de docência e de tecnologia digital pôde-se abordar
conteúdos de ordem teórica e prática vinculados aos tópicos: Planejamento,
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Interdisciplinaridade, Instrucionismo, Construcionismo, Didática e Prática Docente,
com o intuito de mobilizá-los para o envolvimento e significado, durante o
desenvolvimento de atividades e questionamentos propostos nos fóruns.
Outro aspecto relevante associa-se ao fato de se procurar estimular os
licenciandos a colocar o foco das suas ações na metodologia e na didática, e não na
tecnologia ou na estética dos materiais, que podem ser compreendidas como
obstáculos à sua integração no exercício da docência. Essa especialização estética ou
dos materiais não deveriam ser impeditivos dessa integração entre TDICs e docência.
O espaço e a qualidade de conexão são barreiras que, ainda, precisam ser
consolidadas e que seriam obrigações do Estado. Os licenciandos se conectavam de
casa, de lanhouses e de espaços digitais no local de trabalho.
Um dos fios condutores do curso de Extensão em Tecnodocência envolveu a
construção conjunta de um plano de aula interdisciplinar. Essa ação aconteceu desde
o início das atividades e culminou com o status de trabalho final, entregue digitalmente
por grupos de trabalho interdisciplinares. Esses grupos foram formados logo no início
do curso e contavam com 10 integrantes de áreas de saber e localidades
diversificadas. Os grupos se reuniram prioritariamente através das redes sociais e em
alguns casos de forma presencial.
Todos os licenciandos de um mesmo grupo trabalharam num único plano que
podia envolver desenvolvimentos dentro de um tempo limite de “proposta de aula” de,
no máximo, 200 minutos. Cada grupo escolhia os temas curriculares e os conteúdos
de suas áreas específicas do conhecimento, vinculando a uma série específica da
educação básica, que poderia variar da 5ª série do Ensino Fundamental II ao 3º ano
do Ensino Médio. É importante ressaltar que as propostas de aula, bem como os
produtos

tecnológicos

digitais

desenvolvidos

poderiam

ser

utilizados

pelos

licenciandos em ações extensionistas, em situação real com alunos da Educação
Básica em escola pública.
A interatividade entre os licenciandos foi bastante razoável em razão da qualidade
e do número de mensagens trocadas entre todos os participantes e a maioria ampla
das mensagens envolvia questões de conteúdo e de diálogos sobre a sua aplicação
nos planos que foram concretizados. Considerando-se que coletas de dados
realizadas nos anos de 2011 a 2014, na UAB/UFC pelo Setor de Avaliação do Instituto
Universidade Virtual, sempre apontaram para a presença de um tipo de mensagem
mais motivacional do que de conteúdo, o resultante deste curso indicou a importância
do uso de metodologias específicas para a troca de mensagens nos fóruns.
Do ponto de vista estrutural, o tempo de dedicação dos docentes foi estabelecido
como 200 minutos semanais. Optou-se por trabalhar com um tempo similar a uma
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disciplina de 4 créditos da universidade. Em relação aos bolsistas, foi mantida uma
carga horária de 100 minutos semanais. Ao final, foi-lhes fornecida uma declaração de
monitoria vinculada à docência, podendo-se utilizar este tempo como atividade
complementar em seus cursos de graduação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do ponto de vista metodológico acredita-se ter encontrado uma forma de
encaminhamento de cursos de formação a distância que sugere a possibilidade de
maior envolvimento dos estudantes, dos docentes e de alunos colaboradores. Essa
evidência se deve ao baixo índice de evasão e à familiaridade dos alunos com as
TDICs. Conforme Lima e Loureiro (2014) e Aguiar (2014), a ampla utilização de
tecnologias nas redes sociais referenda esta possibilidade, fazendo com que o meio
virtual não se constitua um empecilho quando o acesso é garantido pela instituição ou
pelos participantes.
As reflexões de Mizukami (2004) mostram-se comprovadas quando a autora
salienta a necessidade de se pensar em outras formas de organização para diferentes
formas de modalidade de formação. Percebe-se que as mudanças não devem ser
somente nos docentes, mas também nos discentes, de forma que se justifica pensar
em formações para os novos estudantes. Estar vivendo a “onda” tecnológica não
garante que alunos e professores estejam culturalmente preparados para a formação
mediada por tecnologias digitais. Dessa forma, acredita-se que o “choque do real”,
salientado por Huberman (1992), alcança docentes, discentes e todos os envolvidos
na formação online direta e indiretamente.
Em relação ao aspecto econômico, percebe-se que foi possível encontrar um
caminho viável de formação, que proporcionou experiências de ensino, aprendizagem
e avaliação, envolvendo docentes, discentes e bolsistas. Nesse aspecto, valoriza-se o
apoio dos bolsistas para que, nas próximas edições, os próprios licenciandos
participantes do curso de Extensão em Tecnodocência sejam convidados para realizar
este papel a distância. O caminho de abrir mais espaços para o licenciando realizar
práticas que envolvam a docência na modalidade a distância sugere maiores
possibilidades de contato com a prática docente.
Outro aspecto referente a esta prática de trabalho colaborativo com bolsistas se
equaliza com as reflexões de Mill (2010), Del Pino, Grützmann e Palau (2011), Tardif e
Lessard (2011), no que se refere a integrar os futuros docentes em práticas
construídas na sociedade tecnológica. Os discentes estão cada vez mais incorporando
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à sua cultura, elementos da docência por meio das TDICs, ora exercendo o papel de
professores, ora exercendo o papel de alunos.
Sendo assim, acredita-se que os caminhos estudados e proporcionados são
representativos para se pensar em outras relações metodológicas e didáticas para a
formação de docentes integradas às TDICs.
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Resumo:

A articulação da formação com movimentos sociais em rede é uma das
seis condições sugeridas em pesquisa sobre princípios e práticas para
uma educação cidadã a distância. A investigação foi desenvolvida por
meio de pesquisa bibliográfica e entrevistas com especialistas em
educação a distância do Brasil, de Portugal e da Venezuela. O
presente artigo retoma a problemática de pesquisa, aborda
movimentos sociais em rede pelo seu potencial de formação e
transformação e discorre sobre uma das condições resultantes da
investigação. A condição articulação com movimentos sociais em rede
seria uma oportunidade para a vivência de experiências democráticas,
de desenvolvimento da consciência crítica e de intervenção em
realidades de forma dialogada com temas/objetos em estudo. Além de
contribuir com a formação pela cidadania, a articulação oferece uma
alternativa de abertura do currículo que foge ao padrão de aproximação
com o mercado e valoriza saberes construídos pelos coletivos sociais
nos espaços de formação institucionalizados.

Palavras-chave:

Formação a distância, formação para cidadania, inovação, movimentos
sociais, educação cidadã, educação a distância.

Abstract:

The articulation of training with online social movements is one of the
six conditions suggested in research about the principles and practices
for distance citizen education. The investigation was developed through
literature review and interviews with experts in distance education in
Brazil, Portugal and Venezuela. This article takes up the investigation
problem, covers online social movements by its potential for training
and transformation and discusses one of the conditions resulting from
the research. The condition articulation with online social movements
would be an opportunity for democratic experiences, development of
critical consciousness and intervention in situations that are dialogued
with themes /objectives under study. For in addition to contributing with
training by citizenship, the articulation offers an alternative to the
curriculum opening that goes beyond the standard approach of the
market and values knowledge built by the social groups in the
institutionalized training spaces.

Keywords:

Distance training, training for citizenship, innovation, social movements,
citizen education, distance education.
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1.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Profissionais envolvidos com a prática e a pesquisa de processos de ensino-

aprendizagem a distância, em geral, ainda se deparam com desconfianças sobre a
modalidade de educação. A resistência de educadores, por exemplo, está entre os
principais obstáculos relatados por instituições (Abed, 2014). É certo que existe uma
tendência à subordinação da educação a fins instrumentais, que assegurem aos
sujeitos a aquisição de habilidades valorizadas economicamente, flexíveis e
competitivas, em detrimento de seu potencial transformador e humanizador, de
aprofundamento da democracia e da cidadania (Lima, 2012). Entretanto, uma reflexão
mais aprofundada aponta que a “tendência”, infelizmente, não é de hoje e tampouco
recai apenas sobre a Educação a Distância (EaD).
Acreditamos que formações cidadãs poderiam ser desenvolvidas em qualquer
modalidade, tal como a “distância”, desde que observados princípios e práticas
democráticas e conscientizadoras (Freire, 1979). A modalidade, inclusive, apresentaria
boas oportunidades para forças emancipatórias, pois estaria mais aberta às mudanças
ao possuírem práticas menos consolidadas.
No âmbito presencial, são reconhecidas experiências como o movimento Escola
Cidadã (Gadotti, 2010), que seguem lutando contra lógicas de mercado e, sob
perspectivas críticas, desenvolvem uma educação emancipadora por meio de
formações pela cidadania, ou seja, uma educação cidadã. Seria possível uma
educação cidadã a distância?
Nossa investigação de doutorado (Carvalho, 2015) aponta que sim e sugere sob
quais condições seria possível. Para chegar a elas, realizamos uma pesquisa
bibliográfica e entrevistas com oito especialistas em EaD no Brasil, Portugal e
Venezuela. A análise considerou contribuições metodológicas de Bardin (1988) e
Franco (2007) e teve como principal aporte teórico-filosófico obras de Freire (1979,
2001, 2009). A proposição de seis condições (entre outras possíveis) para uma
educação cidadã a distância objetiva contribuir com ações educativas em diferentes
contextos não presenciais, mesmo que também possam atender essa modalidade e,
ainda, estar em acordo com um futuro-presente no qual essas distinções pouco
significarão.
Ressalte-se que ao utilizar a expressão EaD não defendemos o termo em si
porque não pode haver educação onde há distância. Educação exige presencialidade:
o sujeito mobilizando sentidos, valores, conhecimentos prévios para dialogar com o
objeto em estudo e/ou com outros sujeitos, independente do tempo e de estarem no
mesmo local. Segundo Valle (2012), a palavra distância não se contrapõe à presença,
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mas à proximidade. Assim, o uso das expressões “modalidade” e “EaD” visam neste
trabalho apenas atribuir a discussão a um contexto particular de realização de um
processo de ensino-aprendizagem.
Em resumo, para uma educação cidadã a distância, nossa tese (Carvalho, 2015)
sugere as seguintes condições: 1) educar pela cidadania, 2) trabalho coletivo, 3)
diálogo mediatizado pelo mundo, 4) organização participativa e flexível do ensino (aprendizagem), 5) materiais de estudo coerentes e 6) articulação com movimentos
sociais em rede. Respectivamente, as condições propostas se opõem a 1)
preocupação excessiva em oferecer conteúdos e avaliá-los, em detrimento de criar e
desenvolver um contexto cidadão/conscientizador; 2) fragmentação do trabalho dos
profissionais; 3) autoinstrução e diálogos não problematizadores (dialéticos); 4)
desenhos rigorosos, centralizados e fechados à participação de diferentes sujeitos; 5)
ideia de neutralidade dos conteúdos, sem (ou pouca) atenção para valores e visões de
mundo contidos nos materiais e atividades; e 6) formação fechada em si mesma, sem
diálogo com outras instâncias da sociedade.
O presente artigo trata apenas da condição articulação com movimentos sociais
em rede (6), visando a abertura do currículo e a promoção de vivências/experiências
“políticas”, potencialmente promotoras de conscientização e de intervenção no
território. O desafio da pesquisa, nesse âmbito, foi identificar alternativas para o
contexto a distância. Para isso, contamos com duas das oito entrevistas realizadas e
discussões sobre a ação de movimentos sociais em rede. A proposta apresentada,
ressalte-se, exigiria que o projeto de formação a distância fosse desenvolvido sob uma
perspectiva crítica e, assim, comprometido com uma educação emancipadora/cidadã.
2. CIDADANIA: DESAFIO PARA A MODALIDADE?
Mais do que observar direitos e deveres, a ideia de cidadania tem sido
relacionada à participação ativa e efetiva para a construção de realidades mais justas,
de respeito à vida e ao planeta. Ela demandaria o desenvolvimento de uma clareza
política de nossas ações no mundo e de vivências coletivas de intervenção na
sociedade.
Uma dimensão importante para a educação comprometida com a formação pela
cidadania seria o diálogo com outras instâncias da sociedade, a vivência de
experiências políticas e democráticas, a ação direta em situações e/ou espaços da
sociedade, não se restringindo ao âmbito do curso. Em contextos não presenciais, a
formação pela cidadania parece ser um desafio maior. Mill (informação verbal, 2012),
por exemplo, problematiza a ausência na EaD de elementos encontrados no contexto
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da modalidade presencial que contribuiriam com a “politização” dos sujeitos, tais como
discussões nos corredores da instituição e centros acadêmicos estudantis.

“As possibilidades de discussão política na EaD são menores em relação à
[modalidade] presencial. Não vejo a mesma qualidade de convivência entre
alunos - mesmo havendo polos – como conversas em DCEs [Diretórios Centrais
de Estudantes], brigas, [discussão nos] corredores. Na EaD, esses contatos são
mais intensos, até mesmo entre professores e estudantes, com maiores
possibilidades, com mais intensidade em vários aspectos, mas não acontece
com o mesmo cunho político” (Mill, informação verbal, 2012).

No trecho acima, Mill se refere à ação e discussão política de forma explícita,
ainda que toda ação humana seja política, tal como o ato de educar (Freire, 2001).
Parece-nos que o contexto institucional de cursos presenciais potencializa a
organização de ações de intervenção, para além de discussões acerca de temáticas
em estudo e do currículo prescrito. A existência de espaços como Diretórios Centrais
de Estudantes (DCEs) – que exigem eleição e a realização de propostas de campanha
–, a participação em greves e mobilizações de estudantes em torno de direitos, seriam
exemplos no âmbito do Ensino Superior presencial.
Um caminho possível em formações a distância, segundo Tancredi (2013), seria o
serviço comunitário e a ação social como parte das atividades acadêmicas. Em artigo
(2011) anterior à entrevista para nosso trabalho, a pesquisadora defendera a
necessidade de mudança de mentalidade em relação ao modelo de relacionamento
das instituições de ensino a distância junto à sociedade. Elas passariam de centros de
gestão de serviços educativos para a gestão de redes de relações com fins formativos:
“A la luz de los nuevos escenarios antes planteados, las instituciones de
Educación a Distancia tendrán que integrar a su condición actual de centros de
gestión de servicios educativos la de condición centros de gestión de las redes
de relaciones que se conforman con fines formativos. Algunos de los nuevos
roles de los profesores de las instituciones de Educación a Distancia que son
requeridos en la nueva posición son los de patrocinador, co-creador y gestor de
la trama de redes sociales con propósitos educativos, cuyo despliegue supone la
resolución de cuestiones tales como la provisión de la plataforma tecnológica
necesaria para apoyar el despliegue de los nuevos roles y el fortalecimiento de
las capacidades de profesores y estudiantes para participar activa y
productivamente en las redes sociales, para conocer y comprender el entorno y
para transformar de manera positiva objetos y situaciones” (Tancredi, 2011, p.
65–66, grifo nosso).

Tancredi (2011) sugere a participação de professores e estudantes em redes
sociais para compreenderem melhor o entorno – não apenas o escolar – e nele
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intervir, transformando-o de “maneira positiva”. A pesquisadora leva em consideração
que atualmente se discute se a configuração verificada na maioria das universidades a
distância ainda é válida para uma realidade em transformação, quanto às dimensões
sociais, políticas e econômicas, que têm gerado processos de descentralização
política,

flexibilização

institucional

e

novos

canais

de

participação

e

corresponsabilidade para a tomada de decisões.
A perspectiva de flexibilização da EaD – principalmente para atuação dos
educadores –, de abertura do currículo para o entorno e de intervenção no território
dialogam com a ideia de cidadania orientadora deste trabalho.
A partir do estudo de Freire (1979, 2001, 2009) e de autores afinados ao seu
pensamento (Santos, 2002; Gadotti, 2008; Morin, 2010), compreende-se cidadania
como uma condição permanentemente conquistada pelos sujeitos por meio do
desenvolvimento da consciência crítica, que implica práticas baseadas em referenciais
éticos e sociais, comprometidos em promover mais vida a todos os seres na Terra,
rumo à construção de uma sociedade de caráter planetário (Carvalho, 2015).
Essa

compreensão

fundamenta-se,

principalmente,

no

conceito

de

conscientização em Freire (1979), entendido como processo permanente de reflexão
crítica acompanhada de ação transformadora. Para o educador, a conscientização
deveria ser o “primeiro objetivo de toda educação” (1979, p.22). A ideia de
planetarização marca posição contrária à da globalização competitiva e destrutiva, não
circunscrevendo cidadania à fronteira de Estado-Nação.
3. MOVIMENTOS SOCIAIS: CIDADANIA EM EXERCÍCIO
Não se restringindo ao voto como forma de participação em sociedade, a prática
cidadã, quando realizada de forma coletiva, possui maior potencial de transformação.
Nesse sentido, também podemos compreender que, numa perspectiva histórica, “[...]
os movimentos sociais foram e continuam a ser as alavancas da mudança social”
(Castells, 2013, cap. 6, p. 1).
Existe uma dificuldade conceitual em definir “movimentos sociais” – que também
empregaremos como “coletivos sociais” -, sendo que não existiria uma teoria
suficientemente abrangente para o tema (Pasquino, 1998). Segundo Machado (2007),
até os anos 1970, era frequente a associação da expressão a um quadro de luta de
classes dentro das sociedades capitalistas. Mas essa interpretação mudou ao longo
do tempo:
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“Tal interpretação da natureza dos movimentos sociais foi particularmente
característica nas abordagens marxistas-estruturalistas. Esta leitura se foi
tornando antiquada à medida que os movimentos sociais passaram a proliferar,
ganhando notável complexidade e alcance com o surgimento de organizações e
coletivos que lutavam pelas causas mais diversas. Surgiu então, o termo “novos
movimentos sociais” para designar tais coletivos que não encontravam uma
interpretação satisfatória na maioria das interpretações predominantes. Os
“novos” movimentos sociais seriam principalmente os movimentos pacifistas, das
mulheres, ambientalistas, contra a proliferação nuclear, pelos direitos civis e
outros. Tais movimentos, a maioria de base urbana, estavam bastante afastados
do caráter classista dos movimentos sindical e camponês, atuando, não raras
vezes, em cooperação com o sistema econômico e no escopo político das
instituições vigentes” (Machado, 2007, p. 252).

A complexidade desses coletivos pode ser percebida, inclusive, pelo fato de que
muitos movimentos sociais acabaram adquirindo um caráter mais institucional e
considerados representantes legítimos de certas demandas da sociedade. Diante da
dificuldade de definição, Castells (2001 apud Machado, 2007) acaba por compreender
movimentos sociais como ações coletivas que “transformam valores e instituições”, a
depender de seu êxito ou fracasso. Adotamos essa compreensão ampla para maior
flexibilidade de articulação com formações a distância, ressaltando a importância de se
observar a intenção e os interesses desses coletivos/movimentos. No escopo desta
discussão, de alguma forma, precisariam estar afinados com a perspectiva de
cidadania adotada.
Movimentos sociais (diferentes dos de protesto) “expressam profunda consciência
da interligação de questões e problemas da humanidade em geral e exibem
claramente uma cultura cosmopolita, embora ancorados em sua identidade específica”
(Castells, 2013, cap. 6, p. 12). No século XXI, muitos coletivos se constituem em uma
nova estrutura social cujo contexto é marcado pela “autocomunicação de massa,
baseada em redes horizontais de comunicação multidirecional interativa, na internet”,
segundo Castells (2013, cap. 6, p. 5). O autor explica que esses movimentos se
fundamentam cada vez mais na Internet para a ação coletiva, utilizando-a para
inciativas referentes à mobilização, organização, deliberação, coordenação e tomada
de decisões.
Considerando que a participação em movimentos sociais pode ser uma
experiência promotora de conscientização, que muitos cursos, em especial, na
educação superior, buscam um diálogo com a sociedade (geralmente por meio de
uma aproximação com o mercado), que a internet tem sido crescentemente utilizada
pelos coletivos, sendo o principal meio de oferecimento de cursos a distância (Abed,
2015), vislumbra-se a articulação de formações a distância com movimentos sociais
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em rede, como uma oportunidade de contribuir com a formação cidadã dos sujeitos
envolvidos, como uma ação de educação cidadã/emancipadora a distância.
4. EAD E MOVIMENTOS SOCIAIS EM REDE
A articulação entre universidades e movimentos sociais no Brasil vem sendo
praticada desde final dos anos 1990 (Bringel, 2012). É geralmente realizada em cursos
de extensão, especialização e graduação regulares em regime de alternância.
Principalmente, atende à demanda de coletivos organizados. Alguns exemplos:
Curso de Extensão ‘Teorias Sociais e Construção do Conhecimento’, fruto de
uma parceria do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) com
a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); o curso de Extensão e
Especialização ‘Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo’, criado
por meio de parceria envolvendo o Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB) e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
(IPPUR), vinculado à UFRJ; o Curso de Graduação de Licenciatura em
Educação do Campo, que inclui diversos movimentos sociais como sindicatos
de trabalhadores rurais do Estado do Rio de Janeiro, movimentos urbanos
de luta por moradia, MST e membros de comunidades remanescentes de
quilombos e indígenas, numa parceria institucional que envolve a
Universidade
Federal
Rural
do
Rio
de
Janeiro
(UFRRJ) e o
PRONERA/INCRA/MDA [...] (Bringel, 2012, p. 5).

Não foi possível, durante nossa pesquisa (Carvalho, 2015), mapear se essas
experiências incluíram processos de ensino-aprendizagem a distância, assim como
investigar cursos que tivessem articulação com movimentos sociais em rede, pois
cada um desses trabalhos exige pesquisa específica. Infere-se que, com a expansão
do acesso a tecnologias digitais e a expansão da internet, formações a distância
articuladas a coletivos sociais devem estar sendo realizadas neste momento, seja o
curso como um todo, seja em alguns momentos.
Neste trabalho, sinalizamos a oportunidade de formação cidadã dessa articulação,
mais do que detalhá-la, já que isso exigiria conhecer sob quais modelos, sujeitos e
contextos da EaD seria possível desenvolvê-la. Quando a conexão passa a ser um
dos paradigmas da atualidade, o conhecimento também está em rede, em movimento:
em movimentos sociais em rede.
A expressão “em rede” pretende destacar a articulação com coletivos que utilizam
tecnologias digitais conectivas, por meio das quais os sujeitos podem se comunicar a
distância, possuindo vivências semelhantes ao contexto da EaD. Contudo, não caberia
excluir a possibilidade de articulação com movimentos que não atuam pela conexão
digital – depende dos participantes envolvidos e seus contextos de formação.
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Há muito se discute a abertura do currículo para a cultura e a realidade dos
sujeitos, para o “aqui e agora” e o diálogo com outras instâncias da sociedade. No
âmbito da educação superior, tradicionalmente, discursos versam sobre uma
aproximação com o “mercado de trabalho” e a necessidade de projetos conjuntos com
outras instituições. Por que não valorizar os saberes construídos pelos coletivos
sociais nos espaços de formação institucionalizados? Trata-se, também, de um modo
de inverter a lógica predominante, na qual os movimentos seriam apenas recebedores
de conhecimentos sistematizados e objeto de pesquisa.
Coerente com uma perspectiva emancipadora de educação, articulações seriam
possíveis com movimentos sociais cujos valores e práticas sejam compatíveis,
escolhidos de forma livre e dialogada pelos próprios sujeitos da formação e
representantes de coletivos, em consonância com os interesses de ambos. Apesar de
privilegiar educadores e educandos, a participação nesses coletivos poderia envolver
demais profissionais da EaD. Por que não?
A articulação poderia representar uma oportunidade atual de ação política
atrelada a uma intencionalidade educativa. É proposta como experiência de
participação coletiva de sujeitos da EaD numa estrutura autogovernada (grosso
modo), portanto, possivelmente mais democrática do que cursos a distância,
geralmente oferecidos por instituições. Os participantes teriam chances de conhecer
outras culturas, valorizar outros saberes (não acadêmicos e dos sujeitos daquela
formação), outras lógicas e visões que fogem ao universo restrito de instituições de
ensino. Diferentemente da participação espontânea no cotidiano, essa articulação
possui o contexto da formação e a intervenção do educador que, junto dos educandos,
participaria reflexivamente e realizando ligações com o currículo.
No sentido de vislumbrar possibilidades oferecidas por esta articulação,
exemplificamos que, na internet, os participantes de um coletivo social em rede
costumam juntar um grande número de informações sobre quais os debates que
podem ser realizados. Seja com vistas a um aprofundamento do assunto, seja para a
organização de ações tradicionais – manifestações, protestos, recolhimento de
assinaturas etc. – as discussões, muitas vezes de forma interdisciplinar e diferente do
modo de organização da educação formal, podem contribuir para aumentar o grau de
criticidade dos participantes acerca de uma realidade que está sendo vivida, enquanto
eles agem para tentar transformá-la.
O movimento visando a aprovação do Marco Civil da Internet – documento
considerado modelo para outros países – na Câmara dos Deputados brasileira seria
um exemplo de articulação possível com formações a distância nas áreas de
Tecnologia, Direito, Sociologia, Política, Comunicação e mesmo áreas não
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diretamente relacionadas, como a Educação. Muitos internautas que participaram
(espontaneamente) em diálogos no espaço virtual, utilizado pelo coletivo Marco Civil
Já (2014), tiveram a oportunidade de aprofundar o grau de consciência acerca de
interesses e práticas políticas, econômicas, do poder das empresas de comunicação e
de algumas leis, assim como o funcionamento da própria internet. A discussão,
mobilização e articulação em rede, com intervenções no território – por exemplo, de
integrantes participando das votações – contribuiu com a aprovação da Lei 12.965
(Brasil, 2014).
Quantos outros movimentos ambientais, de direitos humanos, de educação, de
comunicação democrática, de combate a homofobia, antinucleares.... oferecem
possibilidades de “reflexão [crítica] que comprometa a ação” (Freire, 1979, p. 22)?
Não se ignora, como alerta Chauí (2013), que muitos sujeitos teriam sua vontade
de ação cidadã rapidamente satisfeita graças às tecnologias digitais conectivas. Vez
ou outra surgem novidades e diferentes sites e aplicativos que contribuem para a
mobilização das pessoas. Bastaria apertar um botão de assinatura de petição on-line,
por exemplo, para o sentimento de missão “cidadã” cumprida; às vezes, sequer sem
leitura da própria petição.
Não se trata de desmerecer recursos como esse, que cumprem papéis
importantes dentro de um contexto maior, mas de considerar o risco de alienação, de
manipulação de suas vontades e de um “elemento poderosíssimo da sociedade de
consumo e muito usado pelos meios de comunicação: a satisfação imediata do
desejo” (Chauí, 2013, p. 9), também, na esfera política.
Não se deve confundir a proposição aqui de articulação de uma formação a
distância junto a movimentos sociais com “net-ativismo”, “ativismo em rede” ou
“ativismo digital” sem crítica – não afirmamos que esse tipo de ação não é crítico.
Essas são expressões cada vez mais utilizadas em referência às ações em rede com
finalidades explicitamente políticas, podendo ou não estar ligadas a movimentos
sociais. No entanto, é preciso saber distinguir ativismo com um agir sem reflexão, que
pode aproximar-se do sectarismo, “que tem uma matriz preponderantemente
emocional e acrítica” (Freire, 2009, p. 59).
A articulação EaD/movimentos em rede objetiva o contrário: a reflexão sobre a
ação, a prática cidadã, tendo como premissa o diálogo, principalmente sua dimensão
dialética (Ravenscroft, 2011). Buscar, pela formação cidadã a distância, ultrapassar os
mitos e as meias verdades das causas e da própria participação no coletivo. Nesse
sentido, o educador e a intencionalidade educativa do curso seriam diferenciais
quando comparamos a participação do sujeito por ele mesmo (espontânea), sem
vínculo com um processo de formação. A articulação exigiria a atuação do educador
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como um provocador desse desvelamento, sem desconexão com o currículo do curso.
Ele seria, ao mesmo tempo, um participante junto com os estudantes no coletivo e o
professor que carrega consigo um projeto de formação. Precisaria ser capaz de não só
dialogar com os educandos sobre os temas relacionados ao movimento, articulados
com o curso, mas com eles buscar desfazer a “magia” da Internet e o controle oculto
em tecnologias.
Não se desconsidera, entretanto, que a Internet ainda carregaria em si o espírito
de liberdade e de colaboração na raiz de sua existência (Carvalho, 2011). Se há
controle e vigilância (Silveira, 2011), há também resistência e inovações para burlálos. De qualquer modo, a estrutura – em princípio horizontal e descentralizada – pode
dar nova forma aos movimentos sociais, podendo ir além de uma perspectiva
instrumental, oferecendo aos envolvidos experiências de participação explicitamente
política e de caráter democrático, que podem contribuir com a formação cidadã.
Após analisar movimentos sociais em rede pelo mundo, Castells (2013, cap. 6,
p.27, grifo do autor) descreve algumas de suas características e afirma que eles “são
muito políticos num sentido fundamental”, quando sugerem e praticam a “democracia
deliberativa direta, baseada na democracia em rede”. Segundo o pesquisador, trata-se
de movimentos sem liderança, por conta da desconfiança de seus participantes à
delegação de poder. Essa característica essencial seria resultado da rejeição dos
representantes políticos, pois os participantes sentem-se traídos e manipulados com a
política instituída. Os mais ativos (e que poderiam ser líderes) são aceites enquanto
não tomam decisões importantes de maneira individual. O autogoverno, mais do que
“procedimento organizacional", visaria “estabelecer os alicerces de uma futura
democracia de verdade praticando-a no movimento” (Castells, cap. 6, p. 19).
Porém, avaliamos que a articulação com coletivos sociais que possuem lideranças
(legitimamente reconhecidas e que atuam na perspectiva aqui explorada), também,
pode contribuir com a formação cidadã, ainda que características encontradas em
movimentos analisados por Castells a potencializariam. Importa considerar que a
articulação da formação a distância junto a movimentos sociais em rede teria um
caráter atual e poderia oferecer oportunidades de “ação social” (Tancredi, 2011) e
“educação política” (Mill, informação pessoal, 2012) aos sujeitos da EaD. De modo
semelhante, contribuiria para a valorização de saberes produzidos pelos movimentos
sociais e que, geralmente, ficam à parte do currículo proposto pelas instituições de
educação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É incompatível à educação cidadã a distância fechar-se em si mesma, não se
envolver com outras instâncias da sociedade. Até porque seu compromisso final é com
a transformação da própria sociedade. Sua articulação com movimentos sociais em
rede seria uma forma de ativamente envolver os sujeitos da EaD em projetos
coletivos,

dando

oportunidade

a

outras

experiências

democráticas

e

de

desenvolvimento da consciência crítica acerca de temas/objetos em estudo durante o
curso.
A articulação admite esses coletivos como produtores de saberes, não apenas
objeto de pesquisa e público para cursos. Da vivência de uma forma de participação
política horizontalizada (e eventuais intervenções na realidade) até ao aprofundamento
da consciência, a articulação junto a movimentos sociais em rede seria um poderoso
estímulo à participação ativa dos sujeitos em formação a distância. Além do mais, a
articulação poderia proporcionar o despertar de “forças dormentes” (Machado, 2007),
ou seja, de sujeitos da EaD que podem vir a sentir-se encorajados a participar de
ações ou desencadeá-las quando em coletivo social e que, individualmente, nada
fariam além de se indignar.
São muitos os caminhos para a formação cidadã a distância. Esse nos parece um
altamente formativo e atual. Uma educação no mundo, e com o mundo, para
transformá-lo e a si mesmo.
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Resumo:

Neste artigo analisamos os aspectos inovadores da formação
de professores realizada através de Small Open Online
Course. Os objetivos são refletir sobre a formação
continuada,
tematizada
pelos
Recursos
Educacionais
Abertos, para professores que atuam no ensino médio
brasileiro, através de um Small Open Online Course,
desenvolvimento da fluência tecnológico-pedagógica e
fomentar a integração de Recursos Educacionais Abertos nas
práticas didáticas. Os participantes são professores do
ensino médio, da região de abrangência da 8ª Coordenadoria
Regional de Educação, do estado do Rio Grande do Sul,
Brasil. Observando os procedimentos metodológicos do
Design-Based Research, a investigação iniciou com a
aplicação de um questionário com um grupo de professores
para delimitar o tema da formação e obter informações sobre
o uso de tecnologias e recursos educacionais nas atividades
pedagógicas. As etapas de implementação do curso aliadas
aos registros de observação participante completam os ciclos
seguintes do Design-Based Research. Na organização do
Small Open Online Course um aspecto inovador foi a
organização/produção do material didático com REA. Os
resultados parciais evidenciam o potencial do Small Open
Online Course para ampliar as oportunidades de formação
dos professores da educação básica brasileira, melhoria da
fluência tecnológico-pedagógica e conhecimentos sobre
Recursos Educacionais Abertos que possibilitem a integração
nas práticas didáticas.

Palavras-chave:

Formação de professores, Small
Recursos Educacionais Abertos,
pedagógica.

Abstract:

In this paper it is analyzed the innovative aspects of teacher
training carried out by Small Open Online Course. The goals
are to reflect on the continuing education, thematized by the
Open Educational Resources (OER), for teachers who work in
the Brazilian high school, through a Small Open Online
Course, development of technological and pedagogical
fluency and foster the integration of Open Educational
Resources in didactic practices. The participants are high
school teachers, from the coverage area of the 8th Regional
Coordination of Education, of the state of Rio Grande do Sul,
Brazil. Noting the methodological procedures of DesignBased Research the investigation was started with the
application of a questionnaire with a group of professors to

Open Online Course,
fluência tecnológico-
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define the topic of training and get information on the use of
technologies and educational resources in educational
activities. The course implementation steps coupled with
participant observation records complete the following cycles
of Design-Based Research. At the organization of the Small
Open Online Course it is highlighted an innovative aspect:
the organization/production of teaching materials with OER.
Partial results show the potential of Small Open Online
Course to expand training opportunities for teachers of
Brazilian basic education, improvement of technological and
pedagogical fluency and knowledge of Open Educational
Resources that enable integration into teaching practices.
Keywords:

Teacher training, Small Open Online Course, Open
Educational Resources, technological and pedagogical
fluency

1. INTRODUÇÃO
A atualização dos conhecimentos, os problemas e desafios enfrentados na escola,
o avanço das tecnologias, o aumento do acesso à Internet, os novos ambientes e
recursos educacionais, o impacto dos recursos educacionais nas práticas didáticas e
na aprendizagem dos alunos e a fluência tecnológico-pedagógica necessária para
atuar nesse contexto são alguns dos temas que demandam formação dos professores,
numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Nóvoa (1999) defende a
aprendizagem ao longo da vida justificada como direito e necessidade da profissão e
não como obrigação ou constrangimento.
A busca de formas e recursos inovadores para oportunizar formação de
professores é o problema que originou e tem norteado esta investigação. No
desenvolvimento da pesquisa está sendo explorado o Small Open Online Course
(SOOC), que é uma das novas tendências dos Massive Open Online Course (MOOC).
A formação é sobre os Recursos Educacionais Abertos (REA), visando a integração
dos mesmos, nos materiais e práticas didáticas e o desenvolvimento da fluência
tecnológico-pedagógica dos professores do ensino médio brasileiro. Entretanto,
destacamos que tecnologias, SOOC, REA, fluência tecnológico-pedagógica só
adquirem sentido se estiverem, como afirma Nóvoa (2009), centradas na
aprendizagem, instaurando novas formas de pensar e de trabalhar na escola, novas
relações com o saber.
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2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE SMALL OPEN ONLINE
COURSE
O avanço dos ambientes de aprendizagem online e a filosofia dos REA ampliam
as possibilidades de formação para os professores, que pode acontecer através da
participação em cursos ofertados por universidades, em formatos tradicionais ou
através dos MOOC e suas novas tendências.
Os MOOC, que resultaram da progressão dos movimentos da Educação Aberta e
REA, são definidos por McAuley et al. (2010) como um curso online, aberto, gratuito e
massivo que integram a conectividade das redes sociais, o conhecimento de um
especialista em um campo de estudo e uma coleção de recursos online de acesso
livre. O primeiro MOOC foi organizado por George Siemens e Stephen Downes, em
2008, com a denominação de “Connectivism and Connective Knowledge” (Yuan &
Powell, 2013).
Após o primeiro MOOC outras instituições como Stanford, Udacity, Coursera e
MIT edX começaram a oferecer cursos neste formato. A oferta de MOOC por estas
instituições atraíram milhares de estudantes, destacando os MOOC no cenário
educacional e nos meios de comunicação (foi tema no New York Times em novembro
de 2012), sendo que o ano de 2012 ficou conhecido como o Ano dos MOOC
(Wikipedia, 2015).
O formato da maioria dos MOOC, contrapondo o conectivismo delineado por
George Siemens e Stephen Downes, refletem concepções das aulas tradicionais
fundamentadas na transmissão de conhecimentos (Johnson et al., 2013). Vídeo de
curta duração é o principal material didático utilizado, as avaliações acontecem através
de testes automatizados e, em alguns casos, são realizadas pelos pares (Bates,
2015). Estas diferenças geraram as denominações cMOOC (conectivista, centrado no
aluno e atividades colaborativas em rede) e xMOOC (formato tradicional).
A partir dos modelos cMOOC e xMOOC surgiu a versão híbrida que combina
componentes dos xMOOC e cMOOC (Chauhan, 2014). Com o aumento da oferta de
MOOC observa-se que as diferenças na concepção são consideráveis e refletem
distintos objetivos e filosofias (Bates, 2015).
No período entre 2008 e 2012 a oferta e visibilidade dos MOOCs cresceram,
registrando números massivos de participantes, ativando as expectativas de aumento
do acesso ao conhecimento e suscitando questionamentos sobre possíveis mudanças
que provocariam nas universidades e na educação. Entretanto, problemas foram
sendo observados e novas tendências estão surgindo. As novas tedências dos MOOC
(Chauhan, 2014; Shimabukuro, 2013; Aretio, 2015; Hill, 2012) buscam soluções para
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os problemas enfrentados como as baixas taxas de conclusão (Yousef et al., 2014;
Jordan, 2015) e a necessidade de encontrar outras formas de avaliação e acreditação
(Chauhan, 2014). Garcia Aretio (2015) argumenta que as mudanças podem também
decorrer do avanço natural dos MOOC, que são recentes, e novas aplicações vão
sendo experimentadas. Hollands e Tirthali (2014) no relatório MOOCs: expectations
and reality referem que os MOOC serão orientados para públicos específicos e citam
como exemplo o desenvolvimento profissional docente.
Chauhan (2014) destaca tendências emergentes dos MOOC, entre elas o Small
Private Online Course (SPOC). SPOC são pequenos cursos online privados,
destinados para grupos menores de estudantes das universidades ou outros públicos
específicos. Outra tendência é o Small Open Online Course (SOOC) designação
utilizada por Ross (2013) e Shimabukuro (2013). O número de participantes é menor
que nos MOOC, porém maior que nos cursos online tradicionais, fator que possibilita o
acompanhamento e feedback de um professor ou tutor (Shimabukuro, 2013). Estas
características

possibilitam

também

a

adoção

de

concepções

pedagógicas

diversificadas que podem ser exploradas na formação de professores, em diversos
contextos, respondendo a necessidades específicas, independente de horário fixo e
localização geográfica das instituições/professores formadores.

2.1

Recursos Educacionais Abertos
O termo Open Educational Resources (OER) foi criado em 2002, no Forum on the

Impact of Open CourseWare for Higher Education in Developing Countries, evento
promovido pela UNESCO (D’Antoni, 2009). Na língua portuguesa são denominados de
Recursos Educacionaos Abertos. Os REA “são materiais de ensino, aprendizagem e
investigação, em qualquer suporte ou mídia, digital ou não, que estão sob domínio
público ou são disponibilizados com licença aberta que permite o acesso, uso,
adaptação e redistribuição gratuita por terceiros, sem restrição ou com poucas
restrições” (UNESCO, 2012, p. 1).
Os 5 Rs da abertura, definidos por Wiley (2014), caracterizam os REA e ampliam
as possibilidades pedagógicas, sendo que os professores podem organizar um acervo
(retain) sobre a área/disciplina de atuação, utilizar (reuse) da forma que necessitar
(para estudo, organizar materiais didáticos, realizar planejamentos de atividades
didáticas e implementar com seus alunos, indicar como material complementar, etc),
revisar (revise) o REA, alterando, adaptando ao contexto e conteúdos, remixar (remix),
selecionando parte (s) de um ou mais recursos e criando outro e, redistribuir
(redistribute), compartilhar os REA originais ou adaptados/remixados.
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A licença aberta que permite o reuso e adaptação, sem necessidade de solicitar a
permissão do detentor dos direitos autorais, é que diferencia os REA de outros
recursos

educacionais

(Butcher,

2011;

Santos,

2012)

e

possibilitam

a

organização/produção de materiais didáticos de qualidade, em vários formatos, com
possibilidade de serem adaptados aos contextos e necessidades dos alunos,
personalizando o ensino. A abertura vai além da discussão, sendo conceitual e
operacional (Mallmann et al., 2015). A abertura operacional está condicionada também
ao acesso a versões editáveis.
A filosofia de abertura dos REA e a era digital geram mudanças nas concepções
de formação dos professores, nos ambientes e nos recursos educacionais. Porém, a
transformação das práticas didáticas, com integração de REA, somente acontecerá
pela ação dos professores, a partir de formação e reflexão que considere o potencial
dos REA e as oportunidades que uma licença flexível, como as do Creative Commons,
possibilita (Gonsales, 2012).

2.2

Fluência Tecnológico-pedagógica
É cada vez mais necessário que os professores sejam adeptos das tecnologias e

tenham conhecimentos para integrar nas práticas pedagógicas, na colaboração com
outros professores dentro e fora das escolas, usem rotineiramente recursos digitais,
atuando como guias e mentores para promover a aprendizagem centrada no aluno
(Johnson et al., 2014).
A necessidade de conhecimentos dos professores para integrar tecnologias nas
práticas pedagógicas tem sido designada de diversas formas: fluência com tecnologias
(Kafai et al, 1999), proficiência com as tecnologias (OLCOS Roadmap, 2012); Digital
Literacy (Buckingham, 2006); ICT Competency, (UNESCO, 2011). Com base nos
conceitos em debate na comunidade internacional, desenvolvemos o conceito de
fluência tecnológico-pedagógica, uma vez que o trabalho docente está assentado no
tripé conteúdos da área, conhecimento tecnológico e conhecimento pedagógico.
Para Kafai et al. (1999 – tradução nossa) fluência com tecnologias da informação
e comunicação vai além da literacia no sentido de alfabetização, exigindo das pessoas
a aplicação de forma produtiva no trabalho e no cotidiano. Denota um entendimento
amplo sobre o que é necessário para usar as tecnologias de forma eficaz, através de
aplicações variadas, adaptando-se continuamente às mudanças provocadas pelos
avanços tecnológicos.
Amiel e Amaral (2013, p. 3) referem que “um nível de fluência é necessário para
que se entenda o momento histórico, se faça uso produtivo de ferramentas e seja
crítico quanto a suas práticas”. Da mesma forma, incluir tecnologias nas atividades
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didáticas, selecionar recursos e estratégias didáticas adequadas ao conteúdo,
objetivos, contexto e estilo de aprendizagem dos alunos são atividades que
demandam fluência pedagógica dos professores. Bates (2015) destaca que o uso de
tecnologias requer conhecimento sobre como os alunos aprendem, como as
habilidades são desenvolvidas, como o conhecimento pode ser processado e
representado através de recursos diversos. A fluência tecnológico-pedagógica “requer
desenvolvimento de habilidades que potencializem a integração das tecnologias, sua
aplicação na mediação pedagógica e a apropriação de suas potencialidades para
(re)criar situações de ensino-aprendizagem” (Jacques & Mallmann, 2014, p. 57). A
fluência tecnológico-pedagógica dos professores vai sendo desenvolvida no cotidiano,
através da formação e das práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto escolar.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os objetivos do curso são oportunizar formação, sobre REA, para professores que
atuam no ensino médio brasileiro, através de um Small Open Online Course,
desenvolver a fluência tecnológico-pedagógica e fomentar a integração de REA nas
práticas didáticas. Os participantes são professores do ensino médio, da região de
abrangência da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, do estado do Rio Grande do
Sul, Brasil. Dados do censo escolar de 2014 (Inep, 2014), mostram que a região é
formada por 23 municípios, 56 escolas públicas estaduais de ensino médio com
12.928 alunos e aproximadamente mil professores. A inscrição e participação no curso
foram por adesão voluntária.
Os procedimentos metodológicos são baseados nos princípios do Design-Based
Research (DBR). A DBR é um tipo de pesquisa sistemática, flexível e realizada em
contextos reais, que tem por objetivo melhorar as práticas educativas através de ciclos
iterativos. É fundamentada na colaboração entre pesquisadores e profissionais
utilizando combinação de métodos e coleta de dados em várias fontes para aumentar
a validade e aplicabilidade da investigação (Wang & Hannafin, 2005). Os ciclos
iterativos,

“são

caracterizados

por

sucessivas

melhorias

do

design

inicial,

determinadas pelo sucesso e falhas da abordagem anterior” (Monteiro, 2013, p. 122).
Seguindo os procedimentos da DBR iniciamos a investigação e coleta de dados
com a aplicação de um questionário para definir o tema da formação e fazer um
diagnóstico sobre a integração de tecnologias e recursos educacionais no cotidiano
escolar.
No ambiente do SOOC são realizados estudos e discussões sobre REA,
repositórios, direitos autorais e licenças abertas, seleção de REA para o ensino médio,
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adaptação, organização de material didático com REA, planejamento de atividade
didática com REA e disponibilização no Espaço da Aula no Portal do Professor
(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html).

Todas

as

atividades

são

compartilhadas entre os participantes.
A coleta de dados acontece durante a implementação do SOOC através da
análise das atividades realizadas pelos professores, observação participante e
aplicação de questionários.
4. ASPECTOS INOVADORES E RESULTADOS PRELIMINARES
Os aspectos inovadores da investigação são: 1) oportunizar formação através de
um SOOC, que segue alguns aspectos dos MOOC, mas com um número menor de
participantes; 2) material didático do SOOC organizado com REA, possibilitando aos
professores participantes formação sobre REA e realizado com REA; 3) realização de
ações para integrar REA nas práticas didáticas do ensino médio; 4) utilização do
procedimento metodológico do DBR que é incipiente no Brasil; 5) fomento da
produção de REA pelos professores do ensino médio.
Os resultados preliminares da primeira edição do curso evidenciam: 1) interesse
dos professores pelo tema. Cento e trinta (130) professores responderam o
questionário diagnóstico e 111 realizaram a inscrição para participar do curso; 2) falta
de informações ou informações localizadas em espaços de difícil visualização, nos
repositórios e nos recursos, sobre as licenças abertas ou direitos autorais sob os quais
são disponibilizados, dificultando a identificação dos REA pelos professores; 3)
necessidade de fluência tecnológico-pedagógica para buscar, identificar, adaptar,
organizar material didático e planejar atividades didáticas com REA. A falta de
abertura técnica dos REA também dificulta a adaptação e remix; 4) identificação do
potencial pedagógico dos REA pelos professores que organizaram um acervo e estão
compartilhando em uma rede social (https://www.facebook.com/reanoensinomedio/);
5) conteúdos e atividades do SOOC disponíveis para realização durante todo o
período do curso contribui para diminuir as taxas de desistência; 6) o potencial do
SOOC para ampliar as oportunidades de formação dos professores de forma
inovadora;
O movimento em torno dos REA, embora tenha gerado interesse no ensino
superior, carece de operações empíricas que explicitem o potencial na inovação
pedagógica do ensino médio.
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Resumo:

No Brasil, as políticas de capacitação de profissionais da educação
básica pública tem sido implementadas, sobretudo a partir do final dos
anos 90, por meio da educação a distância. O investimento nessa
modalidade de ensino potencializa a utilização de novas tecnologias de
interação e comunicação, além de permitir a construção de novas
redes de trocas e disseminação de saberes. É nesse contexto que
emergem as ações do Programa Nacional Escola de Gestores da
Educação Básica Pública. Instituído em 2004, o Programa tem por
objetivo formar equipes gestoras para atuarem na educação básica por
meio dos cursos de especialização em Gestão Escolar e em
Coordenação Pedagógica. Este trabalho consiste num relato sobre a
experiência de implementação do curso de especialização em Gestão
Escolar na Universidade Federal de Ouro Preto, no período de 2012 a
2015. Para tanto, apresentamos a proposta pedagógica e as ações
formativas (presenciais e a distância), delineadas para a oferta do
curso e os resultados encontrados até o momento.

Palavras-chave:

Política educacional, formação de professores, educação a distância.

Abstract:

In Brazil, a national policy focused on the qualification of public school
teachers has been in course since the late 1990s. Implemented on line
the investment in this type of training enhances the use of new
technologies and allows the construction of new exchange networks,
besides the dissemination of knowledge. It is in this context that the
Programa Nacional Escola de Gestores emerges. Established in 2004,
the program aims to train public school management teams who work
with basic education through specialization courses in School
Management and Educational Coordination. This paper describes the
implementation of the specialization course in School Management at
the Federal University of Ouro Preto from 2012 to 2015. Therefore, we
present the pedagogical proposal and training activities outlined for the
course and the results achieved so far.

Keywords:

Educational policy, teacher training, Distance Education.

2021

1. INTRODUÇÃO
A Educação a Distância (EaD) tem se mostrado uma modalidade estratégica para
o processo de ampliação e de democratização do acesso à formação graduada e pósgraduada no Brasil, sobretudo em regiões distantes dos grandes centros urbanos.
No que se refere à política nacional de formação continuada de gestores da
educação básica pública, dentre as inúmeras ações e projetos que têm sido
implementados nos últimos anos pelo governo federal, destaca-se o Programa
Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública (PNEG). Instituído em
2004, esse programa tem por objetivo formar gestores escolares para atuarem na
educação básica, por meio de um processo de articulação que envolve o MEC,
sistemas públicos de ensino, Universidades e entidades educacionais (Brasil, 2009a;
Aguiar, 2010). O público-alvo do Programa são os profissionais que integram a equipe
gestora de escola pública, sendo priorizados aqueles que atuam em escolas com
Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) abaixo da média nacional e
municípios com baixo IDEB.
Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência da UFOP com a formação de
gestores escolares entre os anos de 2012 e 2015, apresentando algumas das
diferentes estratégias desenvolvidas no curso de especialização em Gestão Escolar.
2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E POLÍTICAS NACIONAIS DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: O PROGRAMA NACIONAL ESCOLA DE GESTORES (PNEG)
Ao longo das últimas décadas, a Educação a Distância tem desempenhado
importante papel no processo de formação e qualificação profissional em todo o
mundo e também, no Brasil. Isso pode ser observado na atenção que essa
modalidade de ensino tem recebido do governo brasileiro, principalmente no que tange
à formulação de políticas públicas com o intuito de promover expansão e
democratização do acesso ao ensino superior, em especial no processo de formação
de professores de educação básica em localidades mais remotas, distantes dos
grandes centros urbanos (Belloni, 2001, 2012; Almeida, 2003; Kenski, 2007; Moore e
Kearsly, 2007).
No plano legal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996)
proporcionou um aumento significativo no número de alunos, cursos e instituições na
modalidade a distância desde o final dos anos 1990, tanto no setor privado, quanto no
setor público (Mill, 2010). Neste último, em especial, o acesso à formação superior
alcança localidades que, provavelmente, não seriam contempladas com cursos
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presenciais em função do baixo retorno, vis-à-vis, elevado custo de implantação. Daí a
importância estratégica da criação de uma rede de universidades públicas que ofertem
cursos a distância nas diversas regiões do país.
É nesse contexto que ações voltadas para a formação continuada de professores
com vista ao fortalecimento dos sistemas de ensino e das escolas públicas brasileiras
ganham contornos de política pública federal. A Secretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação (SEB/MEC) tem investido, nos últimos anos, consideráveis
recursos voltados para a formação dos professores da educação básica através da
EaD. Ao investir nessa modalidade de ensino, potencializa-se a utilização de novas
tecnologias de interação e comunicação (TICs), além de permitir que novas redes de
trocas e disseminação de saberes sejam construídas. Emergem, nesse cenário,
projetos e ações como o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica
Pública (PNEG).
Instituído em 2004, o PNEG tem por objetivo formar gestores escolares para
atuarem na educação básica, por meio de um processo de articulação que envolve o
MEC, sistemas públicos de ensino, Universidades e entidades educacionais (Brasil,
2009a; Aguiar, 2010). O público-alvo do PNEG são os profissionais que integram a
equipe gestora de escolas públicas, sendo priorizadas aquelas com Índice de
Desenvolvimento da Educação (IDEB) abaixo da média nacional e municípios com
baixo IDEB. Para tanto, oferece dois cursos de especialização na modalidade a
distância, um voltado para a formação de gestores escolares e outro para a formação
de coordenadores pedagógicos, com cargas horárias de 400 e 405 horas,
respectivamente.
3. O DESENHO FORMATIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO
ESCOLAR NA UFOP
3.1 O Projeto Pedagógico
O curso de especialização em Gestão Escolar do Programa Escola de Gestores
tem por objetivo a certificação, em nível de especialização, de 400 (quatrocentos)
diretores e vice-diretores dos municípios brasileiros onde o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB) esteja entre os mais baixos. Tendo os gestores das
escolas públicas de Educação Básica como público alvo, sua proposta pedagógica
está assente na relação teoria-prática, que expressa uma concepção de formação
humana e de gestão educacional dentro dos marcos da democracia e da cidadania.
Busca, com isso, favorecer melhorias e incentivar inovações na prática cotidiana da
gestão escolar que concorram para a elevação qualitativa do padrão de escolaridade
da educação básica.
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Nesse sentido, a formação dos professores-gestores em nível de pós-graduação
lato-sensu deve promover a reflexão sobre os condicionantes sociais, políticos e
econômicos que permeiam a organização escolar, seus aspectos operacionais, bem
como a compreensão das práticas de gestão nas escolas públicas. Além disso, esse
processo formativo deve servir à apropriação de mecanismos que promovam
intervenções satisfatórias na prática da gestão escolar (Brasil, 2009b).
Para tanto, o curso é estruturado em três eixos vinculados entre si. O primeiro
eixo, “O direito à educação e a função social da educação básica”, remete aos
fundamentos filosóficos, políticos, sociais, culturais e epistemológicos, que permitem a
apreensão da gestão escolar como expressão da prática social, bem como à
tematização da democracia como valor universal na construção histórica de uma
sociedade na qual homens e mulheres sejam livres e tenham direitos iguais.
O segundo eixo, “Políticas e gestão na educação”, possibilita a reflexão teóricoprática, norteada por valores democráticos, sobre as políticas de educação e
organização dos sistemas de ensino no Brasil, permitindo se conhecer o ordenamento
jurídico-político sobre o qual assentam a educação e a escola, bem como os planos,
programas, projetos que a ela se vinculam, a partir de uma perspectiva de produção
do conhecimento.
O terceiro eixo, “Planejamento e práticas na gestão escolar”, propicia aos
professores-gestores ampliar o conhecimento a respeito de práticas e procedimentos
de gestão democrática e a se apropriarem de um instrumental que lhes permita
planejar, monitorar e avaliar os processos de execução do Projeto Político-Pedagógico
e das políticas educacionais no campo da gestão, de modo a impulsionar a melhoria
do desempenho dos estudantes.
As temáticas e atividades que integram esses três eixos são desenvolvidas ao
longo do curso, nas seguintes salas ambientes:
 Introdução ao Ambiente Moodle – 40h.
 Fundamentos do Direito à Educação – 60h.
 Políticas e Gestão na Educação – 60h.
 Planejamento e Práticas da Gestão Escolar – 60h.
 Tópicos Especiais: Conselhos Escolares – 30h.
 Oficinas Tecnológicas – 30h.
 Projeto Vivencial – 80h.
 Trabalho de Conclusão de Curso – 40h.
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A concepção de formação evidenciada na proposta pedagógica do curso de
Gestão Escolar busca favorecer o desenvolvimento dos cursistas-gestores no contexto
de sua prática profissional, ampliando suas capacidades de resolução de problemas,
notadamente aqueles problemas oriundos do “chão” da escola. Neste contexto, a sala
ambiente Projeto Vivencial assume um papel central na articulação das discussões
promovidas pelo curso. Nela, a atividade principal consiste na formulação e
desenvolvimento de um projeto de intervenção na escola, em que o cursista-gestor
atua, com estreita vinculação com o Projeto Político-Pedagógico, assumido como
mecanismo fundamental para a realização da gestão democrática na educação e na
escola. O trabalho do cursista nessa sala ambiente se desenvolve desde o início do
curso, articulando-se com as demais salas e culmina no Trabalho de Conclusão do
Curso (TCC) (Brasil, 2009b).
Para a implementação desta proposta pedagógica, tendo como referência as
orientações da Coordenação Nacional do PNEG, a Universidade constituiu uma
equipe de profissionais que inclui: coordenação geral e vice, responsáveis pela gestão
institucional do (s) curso (s); professores coordenadores de sala ambiente,
responsáveis pela seleção e preparação dos conteúdos de cada disciplina; supervisão
geral e supervisão pedagógica, dedicados à articulação do trabalho pedagógico, nas
diversas ações formativas do curso; professores de turma e assistentes de turma, que
realizam a gestão acadêmica e a mediação dos conteúdos junto à sua turma/polo;
suporte administrativo, que se dedica às atividades de secretaria acadêmica e o
suporte tecnológico, responsável pela gestão do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) (Figura 1).

Figura 1 - Equipe Escola de Gestores CEAD/UFOP. Fonte: Os autores.

Todos esses profissionais, que possuem formação e funções distintas, são
diretamente responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem do curso. Esse
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trabalho, que inclui a organização das disciplinas e conteúdos, o gerenciamento da
equipe de formadores, o acompanhamento e a orientação virtual e presencial dos
alunos, a adequação dos conteúdos ao desenho instrucional do curso, entre outros, é
aqui entendido nos termos de uma polidocência. Tal conceito é proposto por Mill para
se referir ao coletivo de profissionais que contribuem para o fazer docente na EaD, em
que a responsabilidade pelas atividades é compartilhada e distribuída (Mill, 2010).

3.2 Salas de Interação Pedagógica e de Interação dos Cursistas
Um dos principais desafios de um curso a distância consiste em assegurar a
qualidade nos processos de mediação e interação. Nesse sentido, uma primeira
questão que se coloca é a superação da distância espacial e temporal existente entre
os participantes do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). A primeira distância a ser
superada é aquela entre a própria equipe de mediadores. Assim como os alunos, os
professores de turma e assistentes de turma (também conhecidos como tutores ou
formadores) se encontram distantes fisicamente uns dos outros e são, de certa forma,
separados no ambiente virtual. Isto porque, em cada uma das dez turmas/polos,
atuam um professor de turma e um assistente de turma, responsáveis pela mediação
dos conteúdos junto àquele grupo específico de cursistas (não superior a 50) (Martins
e Campos, 2014). Uma estratégia adotada para superar esta distância foi a criação de
um espaço interativo chamado Sala de Interação Pedagógica, dentro da plataforma
Moodle do curso, dedicado somente à comunicação entre supervisão, coordenação e
equipe pedagógica.
Por isso, para promover a interação e comunicação entre uma equipe de vinte
mediadores (dez professores de turma e dez assistentes de turma), além das reuniões
presenciais periódicas definidas em uma agenda de trabalho do curso, a Sala de
Interação Pedagógica surge como lócus privilegiado para promover a proximidade
entre esses atores. Neste espaço, não apenas a supervisão disponibiliza materiais e
responde a dúvidas, mas a equipe pode dialogar entre si, trocar impressões sobre
suas turmas e acrescentar tópicos de discussão, através de recursos de comunicação
síncrona e assíncrona.
Os cursistas-gestores, também, dispõem de uma Sala de Interação dos Cursistas,
cuja principal finalidade é promover a interação síncrona e assíncrona constante entre
os participantes do curso, favorecendo o ensino-aprendizagem e fazendo com que se
sintam “próximos, em conexão, independentemente do lugar em que estejam” (Kenski,
2007).
Nesta sala, todos os cursistas de todas as turmas/polos estão inscritos, sem
divisões. Neste ambiente, além de terem acesso aos calendários, documentos e
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tutoriais do curso, são propostos fóruns de interação e de discussão sobre temáticas
relacionadas ao cotidiano das escolas e da gestão escolar. São atividades de
participação livre, mas cuja adesão é constante e frequente, por tratarem de assuntos
que buscam uma reflexão sobre a prática dos gestores. Na sala ainda são
apresentadas sugestões de leitura, dicas de vídeos, filmes e eventos.

3.3 Desenvolvimento de um desenho instrucional para o ambiente virtual de
aprendizagem Moodle
A exploração do potencial educativo do ambiente virtual de aprendizagem Moodle
dá-se através de seu planejamento. Este, denominado design educacional ou
instrucional, associa diferentes mídias, linguagens, recursos e informações de forma
organizada, favorecendo a aprendizagem que acontece no tempo, espaço e ritmo de
cada aluno (Lévy, 1999). Tamanha é a importância do desenho de uma sala virtual,
que Almeida (2003) afirma ser ele a espinha dorsal do trabalho a ser desenvolvido,
passível de atender o caráter dinâmico da educação a distância.
A sala virtual sob um design instrucional adequado às características dos sujeitos,
sem perder de vista a especificidade do curso, tende a enriquecer o que Oliveira,
Munhoz e Carneiro (2011) denominam de inteligência coletiva. Para os autores, o
ambiente virtual pode disponibilizar recursos que favoreçam a construção e produção
de novos conhecimentos de forma coletiva, tornando-se um círculo construtivo e
emancipador.
É com este intuito que a equipe polidocente do curso se preocupou com o
desenvolvimento de um AVA capaz de articular visualmente e tornar “amigável” a
navegação pelos diversos espaços e salas do curso, através de uma interface que
apresente simetria, equilíbrio e clareza nas informações. Para isso, busca-se
apresentar os elementos comuns a todas as disciplinas sempre na mesma posição,
com os mesmos ícones representativos, mesmo tipo e tamanho de fonte, fornecendo
aos cursistas um ambiente mais consistente e didaticamente estruturado, facilitando a
ambientação, o acesso rápido às informações desejadas e a interação entre os
diversos participantes, tendo em vista a especificidade do público-alvo atendido.

3.4 Encontros de formação presenciais
Além das atividades realizadas na plataforma Moodle do curso, são realizados
encontros presenciais na Universidade e nos polos. Os encontros de Formação na
Universidade (geralmente três) possuem caráter obrigatório e buscam oferecer
momentos de formação por meio de conferências e minicursos, criar vínculos entre os
cursistas e a equipe pedagógica, além de promover o pertencimento desses alunos
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(oriundos de diversas regiões e municípios do estado de Minas Gerais) à instituição.
Diferente dos encontros de formação, que reúnem os cursistas de todos os polos na
Universidade, os encontros presenciais são realizados em cada um dos dez polos,
permitindo um atendimento mais individualizado do professor e do assistente e com
programações específicas para cada polo, a depender da necessidade de cada turma.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assumir um projeto de formação continuada de gestores educacionais é uma
tarefa complexa, tendo em vista a grandeza e especificidades de um programa com
abrangência nacional. Ao aceitar tal desafio, e com base em experiências vivenciadas
em outros projetos voltados para a formação continuada de professores na
modalidade a distância, dois objetivos se impuseram: oferecer uma formação de
qualidade para atender aos propósitos elencados nas diretrizes nacionais do
Programa e, ainda, desenvolver ações e estratégias capazes de enfrentar algumas
das “dimensões ocultas” próprias de cursos a distância, como o “silêncio virtual”
causado pela distância espaço-temporal.
O curso de especialização em Gestão Escolar tem se esforçado para promover a
formação de gestores comprometidos com o aperfeiçoamento dos processos de
gestão democrática e com a melhoria da qualidade da educação básica. Para tanto,
tem lançado uma mão de estratégias e ações formativas que sejam capazes de
possibilitar a criação de um ambiente favorável à reflexão e à interação, necessárias a
uma formação continuada na modalidade a distância. Cabe ressaltar que este relato
de experiência integra uma pesquisa em andamento, cujos resultados ainda carecem
de investigação.
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Resumo:

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa realizada
com 14 professores, participantes do curso de formação
continuada Aprendendo Matemática com o Software
GeoGebra, ofertado no ano de 2015, na modalidade a
distância, online, com 4 encontros presenciais, sendo 2 para
apresentação das ferramentas utilizadas no curso e 2 para
apresentação dos trabalhos finais dos cursistas. O curso foi
ofertado na plataforma virtual de aprendizagem Moodle, com
10 semanas de tarefas online e a utilização dos recursos
vídeos, fóruns de discussão e tarefas. A pesquisa de
natureza qualitativa buscou identificar as concepções dos
professores cursistas quanto ao uso do vídeo como
ferramenta de ensino e de aprendizagem para o uso do
software Geogebra em diversas construções matemáticas,
bem como, o modo de utilização desta ferramenta pelos
mesmos. Concluímos que os pesquisados se identificaram
com o uso do vídeo como ferramenta principal ao seu
processo de aprendizagem, realizando com confiança as
construções propostas durante todo o decorrer do curso e
que, por meio do vídeo, conseguiram assimilar os conteúdos
abordados, assistindo-os na íntegra e logo após realizando
as tarefas ou, pausando-os, sempre que necessário para
melhor compreensão do conteúdo estudado.

Palavras-chave:

GeoGebra, EaD, vídeo, matemática.

Abstract:

This article presents the results of a survey of 14 teachers,
course
participants
continuing
education
Learning
Mathematics with the software GeoGebra, offered in 2015, in
the distance, online, 4 person meetings, 2 for presentation
tools used in the course and 2 for submission of final work of
the course participants. The course was offered in the virtual
platform Moodle learning, with 10 weeks of online tasks and
the use of video resources, discussion forums and tasks. The
qualitative research aimed to identify the conceptions of
teacher students teachers on the use of video as a teaching
and learning tool for the use of the Geogebra software in
several mathematical constructs, as well as how to use this
tool for the same. We conclude that the respondents
identified with the use of video as the main tool to their
learning process, performing confidently buildings proposed
throughout the course of the course and, through video,
managed to assimilate the content addressed, assisting them
in full and after performing the tasks or pausing them where
necessary to better understand the study content.
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1.

INTRODUÇÃO
No contexto da globalização e de transformações nos mais diversos sentidos,

contamos com uma opção: a Educação a Distância (EaD), principalmente no que diz
respeito às tecnologias de informação e comunicação que vêm tomando espaço cada
vez maior na sociedade. Estas mudanças alteram de forma significativa antigos
paradigmas educacionais e disseminam novas concepções para o conhecimento
humano, exigindo que a Educação, diante desta nova realidade reflita a respeito do
seu papel e proponha novos rumos. Sendo assim, a EaD surge como modalidade,
visando também à formação continuada para muitos profissionais que necessitam de
maior flexibilidade na organização do seu processo de formação. Diante desta
realidade, as autoras deste artigo, participantes dos grupos de pesquisa Geppesp Grupo de Estudos e Pesquisa Profissão Docente: formação, saberes e práticas e
Gepal - Aprendizagem Lúdica: Pesquisas e Intervenções em Educação e Desporto,
trazem uma pesquisa sobre o curso de formação continuada de professores de
Matemática, para o uso do computador no ensino da geometria. O núcleo que oferta o
curso faz parte do Proinfo que é um programa que atende a todas as escolas
brasileiras, sendo detalhado no tópico a seguir.

1.1 ProInfo e a formação continuada de professores para utilização das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como ferramenta
pedagógica
O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) faz parte do Governo
Federal e tem como objetivo promover o uso pedagógico das tecnologias
disponibilizadas nas escolas públicas do Brasil. O ProInfo, inicialmente denominado de
Programa Nacional de Informática na Educação, foi criado pelo Ministério da
Educação, através da portaria nº 522 em 09/04/1997, com a finalidade de promover o
uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público
fundamental e médio. Por meio deste programa, as escolas recebem equipamentos
tecnológicos e, em contrapartida, as Secretarias de Educação dos estados, Distrito
Federal e municípios devem garantir a estrutura adequada para implantar os
laboratórios e capacitar os educadores para o uso das máquinas e demais tecnologias
disponíveis em suas escolas. O objetivo é disseminar o uso das TDIC nas escolas e
oferecer suporte para o desenvolvimento dos programas nacionais e estaduais. Para a
formação dos professores, o programa conta com os NTE, que são formados por
equipes interdisciplinares destinados à formação continuada de professores e gestores
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na introdução das TDIC no processo de ensino e aprendizagem. Fazem parte da
equipe dos NTE educadores especialistas em tecnologias na educação, capacitados
pelo ProInfo. Esta pesquisa foi realizada no NTE Guará que conta com 3 professores
multiplicadores e 1 apoio técnico pedagógico. Com o objetivo de atender a demanda
de formação, incluindo a formação continuada de professores de Matemática para o
uso do computador com ferramenta pedagógica, os NTE possuem autonomia para
criação de oficinas ou cursos que os auxiliem, de maneira a proporcionar aos docentes
uma concepção pedagógica do uso desses recursos.

1.2 Formação continuada de professores de Matemática nos NTE do DF para o
uso do computador como recurso pedagógico no ensino da Geometria
A Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais em Educação (Eape) é a
responsável pela formação continuada dos professores da rede pública de ensino do
Distrito Federal (Brasil). Diversos cursos são ministrados por esta escola ou
certificados por ela em parceria com outras instituições ou núcleos. Dentre os vários
cursos ofertados, encontramos o Gestar, para formação de professores de
Matemática. Em sua unidade 19, são trabalhados os conceitos matemáticos com o
uso de algumas tecnologias, como a calculadora e o computador (FARIA, 2008a). A
unidade é organizada com base em três pontos, sendo eles: 1 - A resolução de uma
situação problema, 2 - Construção do conhecimento matemático em ação e 3 –
Transposição didática. Nas atividades, foi utilizado o software livre Régua e Compasso
(R e C), associado a alguns conceitos geométricos. Não existe levantamento oficial
sobre a demanda de professores de Matemática interessados em formação
continuada para o uso do computador no ensino da Geometria; porém, existe a
procura por cursos de formação continuada para o uso do computador pelos
professores de áreas específicas.
Com a necessidade de atendimento da demanda de professores interessados em
ensinar Matemática através do computador, a Eape criou, em 2010, o primeiro curso
presencial específico para o uso do Geogebra: Introdução ao Geogebra – Software de
Matemática (Geometria) Dinâmica. Participaram da primeira turma de formação 17
cursistas, com 11 concluintes. O curso abordou as principais ferramentas do software
e construções geométricas básicas. No ano de 2011, os NTE Ceilândia e Guará, em
parceria com a Eape, ofertaram quatro turmas do curso presencial “Introdução ao
software Geogebra – Matemática Dinâmica”, com certificação de 60 horas. A carga
horária, que antes era de 30 horas, foi ampliada com o objetivo de contemplar outros
conteúdos importantes com o uso do programa. O NTE Guará teve apenas uma turma
e contou com a participação de 13 cursistas, com nove concluintes. No NTE Ceilândia,
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duas turmas foram ofertadas no primeiro semestre, com o total de 16 cursistas e 15
concluintes. Em 2013, o NTE Ceilândia ofertou dois cursos para o uso do software
Geogebra. No primeiro semestre, o curso Introdução ao software Geogebra formou
duas turmas. A carga horária novamente sofreu alterações, passou de 60 horas para
90 e contou com uma novidade, a modalidade semipresencial. Parte do curso
aconteceu dentro da plataforma e-ProInfo, contemplando 18 cursistas, com 14
concluintes. No segundo semestre, o curso passou a ser chamado “Aprendendo
Matemática com o Software Geogebra” e a carga foi novamente ampliada para 120
horas no intuito de contemplar discussões teóricas sobre o uso do computador como
ferramenta pedagógica. Devido às dificuldades de acesso para o uso do ambiente
virtual e-ProInfo, o curso foi transferido para o Moodle da Gerência de Educação a
Distância (Gead) pertencente a Eape. Foram ofertadas duas turmas com o total de 49
cursistas e 44 concluintes. Em 2015, foram ofertadas mais duas turmas deste curso
que tornaram-se o foco desta pesquisa, por ser tratar de uma oferta de curso em EAD,
com resultados muito positivos.
Assim, neste artigo, abordaremos a EaD, como uma modalidade de ensino e de
aprendizagem, dentro de um contexto de formação continuada de professores de
matemática, bem como, a utilização da ferramenta vídeo como suporte as aulas
ministradas no ambiente virtual utilizado para o desenvolvimento do curso pesquisado.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A EaD e sua regulamentação
A Educação a distância chegou para expandir o saber e toda forma de
conhecimento. O Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9394/96)
define que: “Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a
autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados
isoladamente ou combinados, e vinculados pelos diversos meios de comunicação”
(BRASIL, 1996, p. 1).
Com o Decreto nº 5.622/2005, institui-se nova regulação para EaD no país,
definido-a, em seu artigo 1º, como “modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino aprendizagem ocorre com a utilização
de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005,
p. 1) ”.
Nesse contexto, para Alves, Sacramento, Seidel & Silva (2010, p. 4) ser professor
hoje “É fascinante e desafiador na mesma proporção. É preciso se acostumar a
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conviver com as indagações, com o provisório, com as mudanças rápidas, com os
caminhos que são, em princípio, mais incertos do que os caminhos já trilhados
anteriormente. É desafiador, na medida em que reconhecemos que ser professor é
aprender que os problemas são bem-vindos, apesar dos desconfortos e inquietações
que causam, pois aprendemos com eles”.
Ainda segunda as autoras é nesse contexto que a formação continuada do
professor se apresenta como uma das formas de garantir um bom desempenho e
atualização dos conhecimentos e das novas práticas pedagógicas, já que a
aprendizagem ao longo da vida é quase imposta pela complexidade e incerteza da
contemporaneidade.
A Educação por meio da modalidade EaD proporciona conexões entre pessoas
para fins de aprendizagem, por meio da utilização de tecnologias da informação e
comunicação. Ela vem oferecendo subsídios para que as escolas possam construir
alternativas pedagógicas, com auxílio de vários recursos e estratégias de ensino e de
aprendizagem. Entre eles citamos o uso do vídeo que nos possibilita uma infinidade de
atividades, permitindo a quem o assiste a visualização de movimentos dinâmicos e a
exploração da linguagem audiovisual inerente a esta ferramenta.

2.2

O vídeo como estratégia de ensino e de aprendizagem em EaD
O vídeo, como estratégia de ensino, tem sido cada vez mais utilizado na

Educação a Distância. Seu poder de alcançar um grande número de usuários e de
proporcionar aos mesmos organizar-se no tempo e no espaço para assisti-lo, torna
esta ferramenta um importante recurso pedagógico que auxilia o professor na
explanação do conteúdo estudado, bem como, permite a cada aluno, estudar e
aprender dentro de seu ritmo de aprendizagem.
Por apresentar uma linguagem áudio visual, o vídeo constitui-se uma ferramenta
dinâmica e lúdica, que possibilita a professores e alunos uma aprendizagem com
significado e contextualizada com o mundo que nos cerca, rodeado de tecnologias.
Moran (1995) ressalta que o vídeo como recurso didático é visto como uma forma de
lazer e não de aula, atraindo quem estuda para o conteúdo pedagógico de modo
objetivo e com pouco esforço por parte do receptor. Moran (2009, p. 38) afirma que “a
Televisão e vídeo são sensoriais, visuais, linguagem falada, linguagem musical,
escrita.

Linguagens

que

interagem

superpostas,

interligadas,

somadas,

não

separadas. Daí sua força. Atingem-nos por todos os sentidos e de todas as maneiras.
Televisão e vídeo nos seduzem, informam, entretêm, projetam em outras realidades
(no imaginário), em outros tempos e espaços”.
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Ressaltamos ainda, que a popularização desta ferramenta e a facilidade de sua
produção nos dias atuais, por meios de câmeras digitais, celulares, tablets e outros
recursos tecnológicos, nos levam a refletir sobre a importância de seu uso no processo
de ensino e de aprendizagem e, no caso deste artigo, a sua utilização na EaD. Silva
(2011, p. 41) afirma que “o vídeo é um recurso que, se aplicado como material
pedagógico, por meio de um planejamento criterioso, pode auxiliar na transposição
didática dos conteúdos curriculares de maneira adequada e proporcionar resultados
significativos”. E para que esse recurso seja bem aproveitado é necessário um
professor contextualizado com o uso desta tecnologia, de modo que sua utilização
“requer a sensibilidade do professor ou pesquisador para optar por estratégias
pedagógicas que permitam explorar as potencialidades desses recursos, tornando-os
didático” Borba (2013, p. 353-354).
Diante disso, fica claro entendermos que o vídeo é, sem dúvida nenhuma, uma
ferramenta dinâmica que pode ser utilizada tanto no processo de ensino como de
aprendizagem, de modo a tornar este ensino de mais qualidade e contextualizado com
a realidade vivenciada por professores e alunos.

2.3 O vídeo como ferramenta para o ensino da Matemática
O vídeo nem sempre foi bem visto como uma ferramenta pedagógica para o
ensino da Matemática. Rocato (2009), em suas pesquisas, investigou a utilização do
vídeo como recurso potencializador deste processo, principalmente pela facilidade de
disseminar as informações, bem como as reflexões de professores para o uso deste
vídeo nas aulas de Matemática. Ainda, segundo Rocato (2009), a utilização bem
planejada do vídeo possibilita aos alunos a visualização de uma matemática dinâmica,
permitindo aos mesmos uma participação ativa no processo de ensino e de
aprendizagem.
Atualmente, existem na internet, vários vídeos educativos que abordam temas
matemáticos.

Um

exemplo

http://www.khanacademy.org,

bem
onde

atual

é

encontramos

o

site

inúmeros

da

Khan

vídeos

Academy
com

estes

conteúdos, desde as séries iniciais até a graduação. Estes vídeos estão disponíveis
neste site, bem como, também, no site Youtube,endereço http://www.youtube.com.
Moran (2000, p.138) ressalta que “Com a Internet podemos modificar mais facilmente
a forma de aprender tanto nos cursos presenciais como nos a distância. São muitos os
caminhos, que dependerão da situação concreta em que o professor se encontra:
número de alunos, tecnologias disponíveis, duração das aulas, quantidade total de
aulas que o professor dá por semana, apoio institucional.” Os vídeos encontrados na
internet, nem sempre são de boa qualidade, bastando ao professor pesquisar, assisti2035

lo e utilizá-lo como suporte as suas aulas, presenciais ou não, ou, caso tenha
interesse, o professor pode produzir seus próprios vídeos, tornando-se autor de seu
próprio material de ensino.
3. CONTEXTO DA PESQUISA
A pesquisa foi desenvolvida com 14 professores participantes do curso
Aprendendo Matemática com o Software Geogebra (AMSG), ofertado pelo Núcleo de
Tecnologia Educacional (NTE). O curso apresentou como objetivo a formação
continuada para os professores de Matemática da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal (Brasil), para utilização do computador como ferramenta
pedagógica para o ensino da Geometria, com o suporte do software Geogebra.
O software Geogebra foi criado por Markus Hohenwater, em 2001, na
Universidade de Salzburg, na Áustria.

Por se tratar de um software livre, este

programa vem se tornando conhecido em todas as partes do mundo, recebendo
atualizações de vários programadores voluntários que se dedicam a melhoria de cada
versão disponibilizada. O programa Geogebra, pode ser instalado em várias
plataformas, como Windows, Linux e Macintosh e em vários dispositivos móveis com
celulares e tablets.
O curso AMSG foi ofertado na modalidade em EaD, com suporte da plataforma
virtual de aprendizagem Moodle. As principais ferramentas utilizadas foram os vídeos,
fóruns de discussões e recurso tarefa para envio das atividades.
Os vídeos foram construídos pela professora formadora, de modo a possibilitar aos
professores cursistas a apresentação das ferramentas e das construções geométricas
realizadas com o software Geogebra.

3.1 O curso Aprendendo Matemática com o Software Geogebra
O curso AMSG foi composto por 10 semanas de conteúdo, ofertado no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle e 4 encontros presenciais, sendo 2 no início do
curso,

para apresentação da proposta e das ferramentas do AVA e do software

Geogebra e 2 encontros no final do curso para apresentação dos projetos construídos
pelos professores cursistas. A cada semana o professor cursista tinha acesso a um
roteiro e a um vídeo com uma determinada construção geométrica, como por exemplo:
Teorema de Pitágoras, Razões Métricas na Circunferência, Razão Áurea, Razões
Métricas no Triângulo Retângulo e outras.

Ao final de cada semana, o professor

cursista, deveria enviar sua construção realizada com o software Geogebra para o
AVA, campo TAREFA.
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3.2 Metodologia da pesquisa e coleta de dados
A pesquisa foi realizada na modalidade qualitativa, por interpretarmos os
depoimentos dos professores coletados no questionário online aplicado ao final do
curso AMSG, edição 2015. Todos os 23 professores cursistas, que finalizaram o curso,
receberam por e-mail um questionário/formulário online, construído no aplicativo
Google Drive, com o objetivo de conhecer as percepções dos mesmos em relação ao
uso do vídeo durante o curso. Recebemos o retorno de 14 professores cursistas e
organizamos os dados segundo Bardin (2011), com a construção de categorias que
surgiram com base no número de repetições de termos com o mesmo sentido nas
respostas coletadas. Quando o termo surgia na maioria das respostas, foi dado um
título para as categorias e selecionadas algumas falas que representavam com mais
ênfase estes temas, sendo organizadas como seguem abaixo:
3.2.1 O vídeo, como ferramenta de ensino e de aprendizagem na formação do
professor
Ao analisarmos as respostas dos professores, observamos que dentre os 14
pesquisados, a maioria afirma que a ferramenta vídeo não foi utilizada em sua
graduação, como também não, em sua formação continuada. Alguns destacaram que
o curso AMSG foi o primeiro a ser realizado com a utilização desta ferramenta.
Segundo os professores cursistas pesquisados, o uso do vídeo foi essencial para
o bom desenvolvimento dos mesmos durante o curso.
Destacamos a seguir algumas falas dos pesquisados que refletem estas percepções:
Pesquisado 1: Muito proveitoso e interessante, a princípio achava que não me
adaptaria, que seria difícil ter disciplina mas, na verdade foi o oposto, estudei por
muito mais tempo que imagina. Passava horas estudando sem ao menos
perceber. Foi uma experiência única e revolucionária no modo de estudar.
Pesquisado 3: O vídeo foi fundamental para a realização das atividades.
Pesquisado 7: Como disse, sem os vídeos entendo que não teria conseguido
desenvolver as atividades propostas no curso.
Pesquisado 12: Excelente. Superando minhas expectativas, auxiliado no
processo ensino-aprendizagem de forma dinâmica.

Observamos por meio destas falas, que a ferramenta vídeo possibilitou
alcançarmos os objetivos traçados no início da pesquisa e que a mesma apresenta um
grande potencial para formação continuada de professores de Matemática, facilitando
a aprendizagem destes profissionais, por meio de um ambiente virtual, tornando viável
sua própria formação.
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3.2.2 O vídeo como um caminho viável para construção do conhecimento
O curso AMSG foi ofertado na modalidade de EaD e, por este motivo, escolhemos
o vídeo como a principal ferramenta de apresentação do conteúdo estudado construção de conceitos matemáticos com o software GeoGebra.
Com o auxílio do vídeo os professores pesquisados puderam conhecer as
construções trabalhadas durante o curso e realizar as tarefas solicitadas.
Na totalidade dos pesquisados a resposta foi positiva em relação ao uso da
ferramenta vídeo para apresentação das construções geométricas realizadas. Ficou
claro que os pesquisados se sentiram motivados a realizar as tarefas de construções
no computador, após assistirem a vídeos disponibilizados, permitindo aos mesmos
visualizarem a construção quantas vezes quisessem, na totalidade ou em partes.
Destacamos a seguir algumas falas dos pesquisados sobre a possibilidade de
assistir os vídeos e de revê-los sempre que necessário:
Pesquisado 2: Esse recurso foi de fundamental importância na realização das
atividades, pude dar pause, voltar as explicações e meu tempo não ficou
travado.
Pesquisado 5: Foi bem fácil assistindo aos vídeos. Fica mais fácil de
acompanhar o passo a passo.
Pesquisado 8: Muito interessante e funcional. Com esse recurso pude rever as
aulas e de maneira imediata voltar e entender alguns procedimentos.
Pesquisado 10: Foi de grande utilidade, pois como já disse, pude rever o vídeo
até aprender os detalhes.
Entendemos que o vídeo facilitou o processo de aprendizagem dos professores
pesquisados, uma vez que, conheceram o software GeoGebra e suas
construções básicas, por meio desta ferramenta. Tiveram a oportunidade de
assistir as construções e revê-las no todo ou pausadamente, de modo a
possibilitar a aprendizagem dos mesmos.

3.2.3 As potencialidades da ferramenta vídeo para o processo de ensino e de
aprendizagem
Com base nos dados coletados, observamos que a maioria dos professores
pesquisados ressalta como principal ponto positivo da ferramenta vídeo, a
possibilidade de assistir, rever e pausar o vídeo sempre que necessário, de modo a
construir um novo conhecimento ou fixá-lo.
Vejamos a seguir algumas falas:
Pesquisado 3: A chance de poder acompanhar a construção passo a passo e o
fato de fixar melhor os comandos.
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Pesquisado 8: [...] a possibilidade de pausar e voltar a explicação o tempo todo.
Pesquisado 9: Poder rever as aulas sempre que necessário.
Pesquisado 10: [...] é importante, pois se pode revê-lo toda vez que for
necessário para a conclusão da tarefa.
Pesquisado 14: [...] E repetir quantas vezes forem necessário para a
aprendizagem.

Ressaltamos ainda, que a maioria dos pesquisados não identificou pontos
negativos para utilização da ferramenta vídeo e veem a possibilidade de utilizá-lo em
suas práticas pedagógicas, logo que possível.
Constatamos que, por meio do vídeo, foi possível possibilitar aos professores
cursistas o conhecimento das construções matemáticas desenvolvidas em nosso
curso, permitindo que os mesmos aprendessem de modo significativo e dinâmico. Os
recursos inerentes aos vídeos como assistir, rever e pausar, resignificaram o modo
como estes cursistas estudavam, facilitando todo o processo de ensino e de
aprendizagem.
4.

CONCLUSÃO
Considerando as respostas analisadas no questionário aplicado nesta pesquisa,

percebemos que a ferramenta vídeo atingiu de modo satisfatório os objetivos do curso
AMSG, que era possibilitar aos professores cursistas o conhecimento das construções
matemáticas com o auxílio do software Geogebra, nos levando a inferir que os vídeos
educativos podem e devem ser utilizados em cursos de formação continuada online,
para professores de matemática, tornando-se uma ferramenta audiovisual e dinâmica,
que permite aprender de modo claro, objetivo e dentro do ritmo de cada cursista.
Ressaltamos que a ferramenta vídeo utilizada no curso, foi elaborada pela
professora formadora, com o objetivo de promover o processo de ensino e
aprendizagem dos conteúdos abordados durante todas as semanas do curso. A única
dificuldade encontrada foi o tempo e local adequado para produção e edição dos
vídeos para serem utilizados no curso, uma vez que foi uma iniciativa isolada da
formadora. Mas a facilidade desta ferramenta para transmitir as informações e
contribuir para a aprendizagem do cursista, que organiza seu tempo e espaço para
assistir ao vídeo, bem como seu ritmo de aprendizado, iniciando e voltando o vídeo
sempre que achar necessário. Outro ponto, que podemos destacar é o fato do curso
ter sido ofertado apenas em um único polo em nosso estado, permitindo que todos os
professores interessados, mesmo morando em lugares distantes, pudessem realizar o
curso por ter sido ofertado na modalidade de EaD.
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Diante disto, podemos afirmar que, em se tratando de formação continuada de
professores de Matemática, na modalidade de EaD, online, obtivemos resultados
positivos e significativos, que servirão de base para a oferta de novos cursos que
atendam esta demanda e que, com certeza, possibilitarão aos nossos professores,
uma formação continuada de qualidade, que atenda suas necessidades, dentro de
suas possibilidades de tempo e de espaço.
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Resumo:

Este trabalho concentra-se na compreensão dos estilos de
aprendizagem em ambientes ubíquos, e a partir de então, conceber,
desenvolver e implementar estratégias abrangentes de acordo com
cada estilo identificado. A literatura sinaliza dificuldades nessa
identificação das características relevantes dos perfis. A proposta de
método para o desenvolvimento desse trabalho é composta por 2
fases. O ambiente ubíquo a ser investigado é o Youubi. Neste
momento, os resultados preliminares da Fase 1 evidenciam a
necessidade sobre a qual o objetivo desta pesquisa se propõe.

Palavras-chave:

Aprendizagem Ubíqua, Estilos de Aprendizagem, Aprendizagem Móvel.

Abstract:

This work focuses on understanding the learning styles in ubiquitous
environments, and from them design, develop and implement
comprehensive strategies according to each identified style. The
literature indicates difficulty in the identification of the relevant
characteristics of the user profiles. The proposed method for the
development of this work consists of 2 phases. The ubiquitous
environment to be investigated is the Youubi. At this time, the
preliminary results of Phase 1 confirm the need for which the objective
of this research is proposed.

Keywords:

Ubiquitous Learning, Learning Styles, Mobile Learning.

1. INTRODUÇÃO
Aprendizagem Ubíqua (U-Learning) é um conceito baseado no modelo de
computação ubíqua, modelo computacional que deve atuar de forma invisível
(background) e proativa diante das necessidades dos usuários em suas atividades
cotidianas, suportados pelas tecnologias, redes de comunicação e serviços
disponíveis (Barbosa, 2007). Esse tipo de aprendizagem precisa considerar a
identificação das necessidades do usuário, tecnologias móveis, bem como as
diferentes situações de aprendizagem que podem ocorrer.
É sabido que diferentes ambientes fazem uso de diferentes estratégias de
reconhecimento de processo de adaptação baseado em perfis. Contudo, a literatura
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enfatiza a dificuldade em identificar esse tipo de reconhecimento nesses ambientes,
principalmente por não considerar outras características.
Hwang (2006) estabeleceu um conjunto de características de ambientes ULearning e que constituem também desafios para designers. Segundo o autor, tais
ambientes precisam ser: sensíveis ao contexto, fornecer suporte para personalização,
além de permitir uma aprendizagem e ser capaz de se adaptar temas de conteúdo.
Com isso, a adaptabilidade desempenha um papel importante na aprendizagem
ubíqua, objetivando proporcionar aos aprendizes material de aprendizagem adaptado
e personalizado, atividades e informações no lugar e momento certos (Branquinho et
al., 2015). Foram encontradas na literatura algumas abordagens que utilizam o perfil
do aluno para permitir uma personalização de ambientes ubíquos.
Graf et al., (2008) e Kinshuk et al., (2009) identificam que a aprendizagem é
facilitada se as estratégias pedagógicas estiverem de acordo com o estilo de
aprendizagem do aprendiz, tornando o processo de aprendizagem efetivo e
melhorando consideravelmente sua performance.
Propostas para detecção automática de estilos de aprendizagem (Graf e Viola,
2009; Limongelli et al., 2009) têm sido exploradas. Elas utilizam sistemas de inferência
determinísticos baseados em padrões de comportamento pré-definidos do aprendiz,
de forma que, através de seu comportamento e ações no sistema, possam inferir seus
estilos

de

aprendizagem.

Contudo,

tais

abordagens

ignoram

importantes

considerações relacionadas aos aspectos dinâmicos e não-determinísticos de estilos
de aprendizagem e do comportamento do aprendiz.
Nesse contexto, Dorça et al., (2014) apresentaram uma abordagem automática,
dinâmica e probabilística para modelagem de estilos de aprendizagem, avaliando e
comparando através de experimentos, três diferentes políticas de aprendizagem por
reforço.
Este artigo representa a continuidade da discussão proposta por Seixas, Melo
Filho e Gomes (2016) e tem como propósito compreender como os estilos de
aprendizagem podem contribuir para ao enriquecimento de perfis de usuários em
ambientes ubíquos, de modo que os professores e tutores possam diligenciar ações
efetivas, personalizadas e contextualizadas.
2. PERFIL DE USUÁRIO X ESTILO DE APRENDIZAGEM EM U-LEARNING
Paredes et al., (2005) propôs a utilização de modelos de perfis representados
através de valores probabilísticos. Os autores apresentam a concepção e
implementação de um sistema centralizado, com uma abordagem baseada em
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múltiplos modelos para apoiar a personalização de ambientes de aprendizagem
ubíqua. A arquitetura do sistema é baseada em informações sobre o aplicativo,
características do usuário, comportamento e o ambiente no qual ele está inserido. Ao
final, é gerado um estereótipo a partir das características estabelecidas no modelo.
Chiou e Tseng (2012) propõe uma navegação personalizada e sensível no
contexto U-learning baseada em estilos de aprendizagem. Os autores utilizaram a
Learning Orientation Theory, também conhecida como a Teoria da Orientação da
Aprendizagem, como estratégia para reconhecer os estilos de aprendizagem dos
alunos. Esta leva em consideração:
I.

A influência de um conjunto abrangente de fatores psicológicos que
influenciam a aprendizagem.

II.

O impacto das emoções e intenções na aprendizagem.

III.

As relações entre os aprendizes nos ambientes de aprendizagem e a
capacidade de aprendizagem.

IV.

A perspectiva abrangente para projetar ambientes para suporte à
aprendizagem.

Existem estudos que utilizam técnicas de aprendizagem supervisionada de
máquina, tais como redes neurais e redes Bayesianas (Carmona e Castillo, 2008;
Zatarain-Cabada et al., 2009). A dificuldade dessas abordagens é a elevada
complexidade de implementação e grande consumo de recursos computacionais, de
forma que a presença simultânea de vários estudantes pode comprometer, ou mesmo
inviabilizar seu uso.
3. ARQUITETURA U-LEARNING YOUUBI
O Youubi é um ambiente de aprendizagem ubíqua baseado em desafios. Este,
tem como objetivo potencializar práticas de aprendizagem, estimulando a motivação e
o envolvimento, além de contribuir com o trabalho do professor na autoria de conteúdo
(Monteiro et al., 2016). A Figura 1 exibe a representação de alto nível da arquitetura de
referência do ambiente e dos componentes internos que estão implementados.
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Figura 43. Arquitetura do Youubi – Monteiro et al., 2016

O ambiente permite, também, um acompanhamento mais detalhado sobre aluno,
informando não só dados quantitativos sobre suas interações, mas também os tipos
de atividades e os assuntos de interesse dos estudantes (Monteiro et al., 2016). Além
disso, foi identificado uma variação positiva nas variáveis que influenciam no
envolvimento dos estudantes, como também nas médias das notas dos estudantes.
Esta proposta pretende contribuir com esse ambiente, no sentido de, a partir dos
estilos de aprendizagem identificados nos usuários, proporcionar um ambiente
personalizado de acordo com as suas necessidades.
4. MÉTODO PROPOSTO
Considerando o caráter exploratório no qual essa pesquisa se encontra, o
delineamento proposto será baseado na utilização da abordagem qualitativa,
complementada com técnicas quantitativas.
O contexto definido para a concepção, planejamento e realização da pesquisa foi
o Ensino Profissional. Inicialmente, para realizar as atividades do projeto, será
necessário entender o funcionamento de ambientes de aprendizagem ubíqua,
incluindo aspectos de seu gerenciamento e arquitetura.
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As fases que compõem a execução deste projeto são apresentadas por meio da
Figura 2:

Figura 44. Proposta de Método – Elaborado pelo Autores.

Os resultados obtidos pelas fases propostas, permitirão identificar os perfis, os
conteúdos criados e compartilhados, como também, permitirão que estratégias sejam
introduzidas neste tipo de ambiente. A criação, desenvolvimento e implementação das
estratégias de U-Learning para a incorporação em sala de aula serão planejadas de
modo que se possa efetuar medições efetivas sobre seu desempenho.
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO
Dentro do contexto de aprendizagem ubíqua, a adaptabilidade e a flexibilidade
são pontos chaves para um melhor entendimento das reais necessidades dos
aprendizes. Um ponto desafiador que permeia essa discussão concentra-se na
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percepção sobre o perfil dos aprendizes. Entre os pontos apresentados, compreender
o perfil do aprendiz, levando em consideração aspectos associados ao seu estilo de
aprendizagem sinaliza uma oportunidade complementar a ser explorada nesse campo.
Neste momento, o estágio atual do projeto encontra-se na finalização da Fase 01,
onde os resultados preliminares sinalizam as limitações e desafios dos U-learning em
enriquecer os perfis de seus usuários, de modo que seja possível incorporar diferentes
tipos de aplicações de U-Learning para sua utilização em diferentes estratégias
pedagógicas.
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Resumo:

O emprego das tecnologias na educação vem causando
modificações no ensino. O bom aproveitamento das novas
tecnologias auxilia no ensino e aprendizagem dos estudantes
de um modo mais dinâmico e atual. Este trabalho é um
estudo das plataformas de ensino-aprendizagem Google
Classroom e Escola Digital, sendo sua principal finalidade,
analisar como estas ferramentas podem ser utilizadas no
ensino, destacando seus recursos e como ocorre a interação
entre alunos e professores. O trabalho propõe a implantação
da plataforma Escola Digital para assim, analisar os
resultados relativos à utilização destas tecnologias no
ensino. A metodologia é classificada como qualitativa, sendo
realizado por meio de um questionário onde os estudantes
puderam gerar um feedback do uso da plataforma Escola
Digital. Finalizando observou-se uma melhora significativa no
processo de ensino-aprendizagem a partir da implantação da
plataforma.

Palavras-chave:

Educação,
tecnologia,
aprendizagem.

Abstract:

The use of technology in education is causing changes in
teaching. The good use of new technologies aids in teaching
and student learning in a more dynamic and current mode.
This work is a study of teaching-learning and Digital School
Classroom Google platforms, and its main purpose, to
analyze how these tools can be used in education,
highlighting its features and how is the interaction between
students and teachers. The paper proposes to make the
implementation of the Escola Digital platform to thus obtain
results regarding the use of these technologies in education.
The methodology is classified as qualitative, being carried
out by a means of a questionnaire where students could
generate a feedback using Escola Digital platform. Finally,
there was a significant improvement in the teaching-learning
process from the platform deployment.

Keywords:

Education, technology, Virtual Environments, teaching and
learning.

ambientes

virtuais,

ensino-

1 . INTRODUÇÃO
O uso de ferramentas educativas faz com que o aprendizado seja interativo e que
os alunos tenham autonomia utilizando plataformas virtuais. A utilização da tecnologia
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na educação desenvolve a aprendizagem, contribuindo com o ensino no momento em
que se tenha um plano pedagógico apropriado.
O tema desta pesquisa é analisar a aderência do uso das plataformas Google
Classroom e Escola Digital nas atividades educacionais, destacando seus recursos,
importância e interação entre os participantes. A problemática para este trabalho é: De
qual forma as plataformas virtuais colaboram para o método de aprendizagem entre
alunos e professores?
O objetivo geral consiste em estudar e analisar como as plataformas educacionais
estão contribuindo para o aprimoramento das atividades escolares, a partir de um
estudo de caso de utilização da plataforma Escola Digital.
Para que se possa atingir o objetivo geral, foram elaborados os seguintes
objetivos específicos: a) Relatar a importância da Tecnologia da Informação nas
escolas; b) Identificar a importância das ferramentas Google Classroom e Escola
Digital nas salas de aula; c) Estudar e analisar como as ferramentas Google
Classroom e Escola Digital podem ser aplicadas e utilizadas em propostas
educacionais no ensino; d) Propor a implantação de uma plataforma em uma escola e
e) Avaliar o nível de interesse dos alunos a partir dos recursos da plataforma.
2. REVISÃO DE LITERATURA
A aplicação das tecnologias na educação tem gerado uma revolução no ensino
aprendizado. Para FRANKLIN (1990), a tecnologia é uma construção complexa,
inclui atividades, bem como um corpo de conhecimentos, estruturas e o ato de
estruturação. A sua complexidade tem sido evidente ao longo da história,
considerando o chamado mundo real.
De acordo com PRENSKY(2001), os Nativos Digitais estão habituados a
receberem informações rapidamente por meio da Web e os educadores de hoje
precisam aprender a se comunicar na língua e estilo dos seus estudantes de forma
mais rápida, em paralelo e menos passo-a-passo.
As escolas necessitam estar inseridas nesse contexto tecnológico, apresentando
situações reais, tornando as atividades significativas e menos abstratas. Assim, além
da leitura, surgem múltiplas alternativas de estudo, o som e a imagem proporcionam
conhecimentos mais realistas em relação ao que é instruído. (TAJRA, 2012)
Para colocar a tecnologia em prática, o professor tem a necessidade de conhecer
a mesma para planejar suas aulas. As tecnologias quando bem utilizadas, provocam
mudanças no desempenho de professores e alunos, levando-os ao melhor
conhecimento e maior aprofundamento no conteúdo analisado. (KENSKI, 2007)
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Assim, segundo KOLB(1984), a aprendizagem é o processo pelo qual o conhecimento
é criado por meio da transformação e da experiência.
Por meio das tecnologias, os alunos podem se comunicar em tempo real com
seus professores e colegas, ter acesso a informações mais profundas sobre o
assunto, desenvolver a linguagem e a escrita com auxílio de editores de texto,
melhorando a linguagem e a escrita pode surgir em resposta ao desenvolvimento de
práticas de produção de texto pelo educando. (COX, 2008) O computador, ajuda o
educando a ver o documento concretizado, o que é imaginado torna-se verdadeiro
rapidamente com a ajuda do computador.

2.1 Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) compreendem uma base para
aprendizagem e ensino pela internet, chamadas de plataformas. Em simples palavras,
é a descrição de uma recente iniciativa de currículo escolar baseado na Internet para
alunos, professores e pais a imaginar a vida sem tecnologias modernas. (WEISS,
2006)
A criação destes sistemas tem por intenção a elaboração de ferramentas para o
aperfeiçoamento pedagógico, criando novas metodologias para o ensino. (OLIVEIRA,
2010)
Assim, o AVA é um conjunto de sistemas que integram funcionalidades, tais como
a concepção de um espaço de informação, um espaço social (lugar) e os participantes
que são atores ativos e presentes nesta dinâmica. (DILLENBOURG et al. 2002)
É importante considerar que o AVA funciona como um web site, onde o professor
posta tarefas para que os alunos respondam e tenham acesso ao material que o
educador avalia importante para a matéria, podendo ser usada pelo professor para
organizar suas aulas, por meio de postagens do plano de aula, data limite para
entrega de trabalhos e apresentações de slides. (BRAGA et al. 2012)
Neste sentido, Dillenbourg, et al. (2002) complementa ao identificar algumas
características dos AVA, como um espaço de informação concebido, um espaço social
onde ocorre interações educacionais, os alunos são ativos na construção do espaço
virtual, não se restringem apenas à educação a distância, mas também enriquecem as
atividades de sala de aula presencial, integram diversas tecnologias e múltiplas
abordagens pedagógicas e a maioria dos ambientes virtuais se sobrepõem aos
ambientes físicos.
Outros importantes esclarecimentos nos dão Dillenbourg, Schneider e Synteta
(2002), ao destacarem a característica de interação inerente ao AVA, o que o difere
dos demais ambientes de aprendizagem. Na realidade, é a contribuição dos membros
2050

para a formação de um ambiente social em que haja interação, permitindo perceber o
quão complexo e promissor é esse ambiente de aprendizagem. Segundo eles, no AVA
os alunos não estão restritos a consultar informações na rede, mas se tornam
produtores de informação, eles participam do jogo.
No entanto, os AVA são essenciais as ações do professor e aluno. Assim,
encarrega-se ao professor à função de intermediário de informações, simplificando o
método de aprendizado do estudante como um usuário ativo, colaborando para o
aperfeiçoamento de sua aprendizagem.

2.2 Google Classroom
O Google Classroom (Google sala de aula) é uma ferramenta que proporciona
mais tempo de aprendizagem entre estudantes e professores através de uma
plataforma online disponibilizada pelo Google. Esta ferramenta, trata-se de uma
plataforma de comunicação e colaboração desenhada para empresas, com condições
de utilização especiais para escolas e universidades. (SOSINSKY, 2011, apud
TEIXEIRA, 2013)
O seu objetivo é permitir que os professores passem menos tempo lidando com
pilhas de folha de papel e mais tempo com os alunos, permitindo que o professor crie,
avalie e revise rapidamente as atividades sem usar papel. (YESKEL apud SUMARES,
2014)
No Google Classroom os docentes deverão organizar um grupo e compartilhar um
código com os alunos para que eles possam participar. A partir deste momento, podese elaborar atividades para os estudantes desenvolverem e inserir material de apoio,
como links, vídeos e arquivos do Google Drive. Os alunos conseguem ver as tarefas a
serem feitas em uma página exclusiva e responder as perguntas, assim, os
professores observam quem concluiu a atividade e fornecem feedback em tempo real,
fazendo comentários e observações e, se o aluno estiver online, ele pode estar
conversando com o professor sobre a correção.
O Google Classroom é um serviço limitado e somente quem for chamado para o
grupo pode acessar o ambiente oferecido pela ferramenta e unicamente pelo Google
Apps for Education da escola na qual estudam. Escolas interessadas em usar o
serviço necessitam entrar em contato com o Google e solicitar a sua inclusão no
Google for Education para que assim possam passar a utilizar a ferramenta.
(SANCHES, 2015)
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2.3 Escola Digital
A tecnologia educacional Escola Digital é uma plataforma online com Objetos
Digitais de Aprendizagem (ODA) que são recursos digitais criados para apoiar
atividades de ensino e aprendizagem, estimulando a reflexão do aluno e motivando-o
a aprender. (SEIXAS, 2015)
Essa plataforma está disponível em www.escoladigital.org.br, criada para
aprimorar a educação em todo o país e auxiliar o professor, tanto no plano de suas
aulas como dentro da sala, oferecendo materiais pedagógicos digitais para deixar o
ensino mais dinâmico, interativo e atraente, sendo de uso aberto e gratuito.
Lançada em 2013, a plataforma é uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo,
Instituto Natura e do Instituto Inspirare, possuindo mais de 4.500 ODA disponíveis,
englobando todas as etapas de ensino. Os ODA disponíveis no portal são
atenciosamente avaliados, escolhidos e categorizados por pessoas conhecedoras de
todas as disciplinas do conhecimento antes de serem indicadas aos usuários.
(SEIXAS, 2015)
Na nova versão da plataforma lançada em fevereiro de 2015, as escolas podem
customizar o conteúdo, escolher apenas os objetos de aprendizagem que mais
combinam com seu currículo e com as precisões dos docentes da rede e alastrar o
seu uso com outros professores e alunos.
A proposta metodológica da Escola Digital acredita que a escola que leva em
consideração a cultura nas quais seus estudantes estão inseridos, definindo seu
currículo é a melhor maneira de ensinar os conteúdos. Favorecer a entrada da
tecnologia no âmbito escolar, desde que envolvida em uma proposta pedagógica,
ajuda no processo de aprendizagem que dá aos educandos habilidades e ferramentas
para que sejam aprendizes por toda a vida. A Escola Digital baseia-se na premissa de
que a tecnologia já é membro da rotina das crianças e adolescentes, que já crescem
em espaços mediados por dispositivos que usam linguagens audiovisuais e digitais.
(SEIXAS, 2015) As escolas hoje são compostas por crianças, chamadas de
informatizadas, isto é, os esquemas interpretativos para entender o mundo social e
para gerar expectativas sobre o comportamento dos objetos culturais estão
construídos a partir de saberes informático. (FERREIRO, 2013 apud TRESCASTRO;
SOUZA, 2014)
Segundo a edição da pesquisa TIC Educação, realizada em 2013 pelo Comitê
Gestor da Internet no Brasil, 94% dos professores compreendem que os conteúdos
disponíveis na Internet para a prática pedagógica colaboram para estimular o interesse
do aluno e 95% para aperfeiçoar a prática docente.
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A situação atual em todo mundo envolve o desafio de integrar a Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) ao currículo de forma qualitativa e buscar de fato a
cultura digital e demais aprendizagem.
Nesse sentido, a Escola Digital passar a existir para oferecer a esses professores,
uma ferramenta de simples acesso e navegação fácil, que não solicita do professor
mais do que a capacidade de acessar e disponibilizar para os educandos. A Escola
Digital

está

licenciada

sob

a

licença

Creative

Commons

(www.creativecommons.org.br), o que admite que qualquer organização utilize sua
estrutura de código fonte sem custo algum para criar a sua própria plataforma
customizada. (SEIXAS, 2015)
A plataforma parte da proposição de que o desinteresse pela aprendizagem é
estimulado pelo preparo e apresentação dos conteúdos que pouco se comunica com o
mundo no qual os alunos convivem e com as linguagens às quais estão habituados, o
que faz com que as aulas se tornam pouco vantajosas, apresentando resultados
aquém do esperado quando se mede o desempenho dos estudantes. Assim, a
relevância da plataforma está no fato de que os objetos digitais de aprendizagem
disponibilizados por ela, se escolhidos de acordo com as necessidades do professor,
contribuirão para que as crianças e jovens aprendam mais e melhor e poderão
colaborar com o melhoramento dos índices educacionais das escolas e das redes de
ensino. (SEIXAS, 2015)
Desenvolvidos com fins educacionais, os ODA recebem diversas modalidades de
ensino: presencial e a distância; diversos campos de atuação: educação formal,
corporativa ou informal; e devem cobrir diversas características, como durabilidade,
facilidade para atuação, modularidade, flexibilidade, portabilidade entre outras. Eles se
apresentam como unidades auto consistentes, de pequena extensão e fácil
manipulação, passíveis de combinação com outros objetos educacionais, ou qualquer
outra mídia digital (imagens, vídeos, áudios, gráficos, textos, animações, tutoriais,
aplicações, tabelas, mapas, jogos educacionais, infográficos e páginas da web) por
meio de hiperligação. (AUDINO e NASCIMENTO apud SEIXAS, 2015)
O emprego dos ODAs na sala de aula quando conciliado com outros recursos e
tendo relação o uso organizado pelo educador, permite ao estudante uma
aprendizagem mais significativa e faz da sala de aula um ambiente de exploração,
onde os alunos têm um papel ativo e o professor, função de orientador na procura de
conhecimentos.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo de caso foi realizado em uma escola municipal de Ensino Fundamental
do município de Itapiranga SC. Segundo Martins (1994, p.35) apud Rampazzo e
Corrêa (2008, p. 87), população é um “conjunto de indivíduos ou objetos que
apresentam em comum determinadas características definidas pelo estudo. ” Partindo
dessa suposição, a população dessa pesquisa compreende alunos do 5º ano do
ensino fundamental de uma Escola Municipal localizada em Itapiranga - SC. Neste
estudo denominada Escola X. Para isso foram acompanhadas duas turmas do 5º ano,
que possuem aulas de educação tecnológica e utilizaram a plataforma Escola Digital
durante o período de Agosto a Outubro de 2015. Em relação à natureza, o trabalho é
teórico empírico baseando-se na utilização de estudos bibliográficos a partir de
informações já publicadas, além disso, foram desenvolvidas oficinas com atividades
práticas para coleta de dados e informações. Em relação ao tratamento de dados, a
pesquisa

classifica-se

CORRÊA(2008),

como

pesquisa

qualitativa.

qualitativa

não

De
é

acordo
um

com

produto

RAMPAZZO

e

desprovido

de

sentido/significado, ela procura investigar o sentido/significado que os autores sociais
dão ao fato, pessoas, objetos que circulam o seu universo social. Em relação à
conduta dos dados realizou-se uma pesquisa-ação, onde fez-se diagnóstico das
plataformas, oficinas de implantação da plataforma Escola Digital e a observação da
utilização dos objetos de aprendizagem disponíveis na plataforma pelos alunos e
professores da disciplina de educação tecnológica do 5º ano do ensino fundamental. A
pesquisa-ação tem como foco principal a solução de problemas por meio de ação
conjunta do pesquisador e dos seus sujeitos participes do contexto em análise.
(RAMPAZZO e CORRÊA, 2008) Nesse sentido, inicialmente foram conduzidas
entrevistas com questionários semiestruturados com a diretora da escola e
professores a fim de realizar um diagnóstico para avaliar a aderência das plataformas
Escola Digital e Google Classroom, considerando o Projeto Pedagógico da Escola e
as necessidades da disciplina de acordo com os planos de ensino. Para isso foi
elaborada uma matriz de comparação entre as plataformas considerando as repostas
e preocupações mais frequentes apontadas na entrevista de diagnóstico conforme a
Tabela 1:
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Tabela 1:Matriz de comparação entre as plataformas conforme necessidade da escola

A partir da matriz de comparação observou-se que a plataforma Escola Digital
seria a mais adequada para escola, principalmente porque muitos dos alunos não têm
acesso a internet, fora do ambiente escolar e outro ponto fortemente destacado pelos
professores foi a interface amigável oferecida pela plataforma tanto para pais quanto
para alunos. O Google Classroom não teve aderência na escola, pois a plataforma é
focada nos professores, desenvolvida para auxiliar na postagem de materiais, notas,
trabalhos e na comunicação entre alunos e professores. Outro motivo foi pela não
aderência foi pelo fato de ser uma escola municipal onde os alunos encontram
dificuldades de acesso à internet e em utilizar algumas plataformas.
Após a definição da plataforma o estudo foi dividido em 4 etapas a saber: a)
Capacitação da professora para utilização da plataforma, b) alinhamento dos objetos
de aprendizagem oferecidos pela plataforma com o plano de ensino da disciplina, c)
Oficina de Capacitação dos alunos para utilização da plataforma e utilização da
plataforma e d) Avaliação da plataforma pelos alunos e professora.
Quanto à técnica para avaliação dos recursos da plataforma, foi utilizado um
questionário com 14 questões, repassado aos alunos após a implantação da
plataforma. O questionário consiste em um conjunto de perguntas elaboradas, com o
intuito de reunir informações e opiniões dos indivíduos a respeito do objeto de estudo.
(RAMPAZZO e CORRÊA, 2008). A análise dos dados se deu de forma qualitativa.
Inicialmente, a plataforma foi implantada na escola e após, realização de uma
capacitação os professores e alunos para a utilização da plataforma. Ao final das
atividades foi realizado um momento de avaliação com a professora da disciplina e a
diretora da escola para obter-se um feedback dos impactos da utilização da plataforma
para o processo de ensino e aprendizagem de acordo com a proposta pedagógica da
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escola. Neste momento foi utilizada uma entrevista semiestruturada para nortear a
discussão e promover o debate e a de avaliação das atividades propostas.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As aulas foram divididas em três encontros. No primeiro foi feita a capacitação dos
alunos, apresentando a plataforma e os mesmos foram convidados a conhecer alguns
jogos. Na segunda aula, os alunos utilizaram os jogos selecionados e na terceira
avaliaram a plataforma por meio de um questionário.
A aplicação da plataforma Escola Digital foi efetivada no primeiro encontro que
contou com a participação de 29 alunos, alunos do 5º ano do Ensino Fundamental na
disciplina de Informática, com idades entre 10 e 13 anos. Para a aplicação do estudo,
a escola ofereceu um laboratório de informática com 13 computadores com acesso à
internet.
A Escola X foi fundada em 2000 e possuí atualmente 330 estudantes matriculados
nos turnos matutino e vespertino. Considerada uma escola de médio porte, conta com
13 salas de aulas, laboratório de informática, quadra esportiva e brinquedoteca.
O corpo docente é formado por professores da própria cidade de Itapiranga,
estado de Santa Catarina, os quais, em sua grande maioria possuem graduação em
relação à área que estão atuando e os demais estão em andamento com a graduação.
A seleção da plataforma foi feita com o auxílio dos professores por meio de uma
matriz de comparação (Tabela 1), considerando como os mesmos utilizavam a
tecnologia em sala. Por meio da pesquisa, constatou-se que a escola utiliza as aulas
de informática com propósito de apresentar os conteúdos com o auxílio de jogos
educacionais. Segundo uma das professoras, “utilizo as tecnologias, como um meio de
dar suporte e ampliar conteúdos trabalhados em outras disciplinas, através de jogos
educativos.” Complementou ainda que trabalha jogos recreativos, raciocínio lógico e
coordenação, pois segundo ela “penso ser muito importante para o desenvolvimento
da aprendizagem dos alunos”. Assim, a plataforma que melhor se adaptou à escola foi
a Escola Digital, apresentando conteúdos e jogos de todas as disciplinas. Outro ponto
para a escolha da plataforma foi que a mesma é online e de fácil acesso.

4.1 Primeiro Encontro Presencial
O primeiro encontro foi realizado no laboratório de informática da Escola,
realizado com duas turmas do 5º ano, totalizando 29 alunos. O encontro teve como
tema a oficina para utilização da plataforma Escola Digital no ensino-aprendizagem,
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apresentando a plataforma e capacitando os alunos e professores a utilizar a
plataforma na realização das atividades.
Para a professora obter maior conhecimento da plataforma em suas aulas,
realizou-se uma capacitação demostrando suas funcionalidades, tipo de mídia,
componentes curriculares, disponibilidade e também, quais conteúdos que podem ser
encontrados na plataforma. Segundo a professora “a plataforma tem inúmeros
conteúdos e são fáceis de encontra-los...”.
Para introduzir a nova plataforma, foi realizada no primeiro encontro um breve
comentário sobre a plataforma. Após, iniciou-se a atividade prática utilizando os
computadores do laboratório de informática, onde os estudantes acessaram o site da
Escola Digital, visualizando a organização da plataforma, sua aparência e como
acessar as funcionalidades e recursos da página inicial.
Seguindo a aula, os alunos foram convidados a jogar os jogos oferecidos na
plataforma. Estes, foram escolhidos a partir dos conteúdos repassados em sala de
aulas e alguns, já haviam sidos repassados.

No momento, os alunos estavam

aprendendo os números decimais e estudando a gramática, então foi selecionado os
jogos para complementar os estudos e desenvolver o raciocínio lógico dos alunos.
Posteriormente, foi observado o desenvolvimento das atividades e o relacionamento
entre os alunos, observando-se que eles estavam agitados, pois as atividades foram
desenvolvidas em duplas. Os alunos mostraram-se interessados nas atividades
propostas. Segundo a professora “os alunos conseguiram concluir os jogos,
mostrando interesse e empenho ao realiza-los”, conforme Figura 1.

Figura 1- Desenvolvimento das atividades

4.2 Segundo Encontro Presencial
O segundo encontro teve como tema, jogos educacionais na aprendizagem, com
o objetivo de aprimorar a habilidade dos alunos, desenvolver o raciocínio lógico e
adquirir conhecimento por meio dos jogos. Após dar início à aula, os alunos acessam
a plataforma, sendo repassado o jogo Peso Certo, fazendo com que eles desenvolvam
o raciocínio para decifrar qual é o objeto mais pesado, conforme a Figura 2.
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Figura 2- Peso certo na plataforma Escola Digital

No decorrer da aula, os alunos foram tirando suas dúvidas e interagindo com seus
colegas. Com a ajuda da professora, a pesquisadora auxiliou aos alunos e observou
as dificuldades e facilidades encontradas.

4.3 Terceiro Encontro Presencial
Neste encontro, os alunos avaliaram o uso da plataforma Escola Digital por meio
de um questionário com 14 questões. Em seguida, os alunos acessaram a plataforma
e foram convidados a aprofundar-se nas ferramentas que a plataforma oferece,
assistindo vídeos de seu interesse e realizando pesquisas, demonstrado na Figura 3.

Figura 3- Desenvolvimento das atividades

4.4 Avaliação Final e Resultados
Observou-se que os alunos tiveram bom desempenho com a realização das
aulas. Para melhor avaliar o uso da plataforma, foi disponibilizado aos alunos um
questionário e com a professora, foi realizada uma entrevista.
Nas primeiras questões quanto à participação das aulas, 29 alunos estavam
presentes, sendo 12 da turma 52 e 17 alunos da turma 53. Estes, eram 18 meninos e
11 meninas. Na quarta pergunta se questionou a importância da utilização de recursos
tecnológicos nas aulas, onde a grande maioria dos respondentes considera importante
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a sua utilização nas aulas. Segundo entrevista com a diretora da escola, “atualmente
faz-se necessário o uso das tecnologias no ambiente escolar, porém sempre deverá
estar aliada ao conteúdo proposto. Outro fator importante que cabe à escola é mostrar
e apontar os caminhos que a tecnologia pode nos levar”.
A quinta questão questiona se os alunos já conheciam a plataforma Escola Digital.
20.7% responderam que já haviam ouvido falar ou utilizado e, 79.3% não conheciam a
plataforma.
A sexta questão observou se antes de conhecer a plataforma eles já haviam
utilizado outra plataforma de aprendizagem. A maioria dos alunos já havia utilizado
alguma plataforma digital, alguns utilizaram em casa e outros na escola com a ajuda
da professora. Somente cinco alunos nunca haviam utilizado plataforma de
aprendizagem representando 17.2%.
Com relação à sétima questão, avaliou-se a facilidade de utilização da plataforma,
sendo que 25 dos alunos avaliaram a plataforma de fácil navegação, três como difícil e
apenas um achou muito difícil utilizar a plataforma nas aulas.
Na oitava pergunta, os alunos assinalaram dois jogos que mais gostavam de jogar
durante as aulas, sendo que todos tiveram que jogar todos os jogos oferecidos. Entre
eles, os mais assinalados foram Cruzadinhas com 44.8%, Proteja a Casa com 41.4%,
Amigas na Escola com 34.5% e Números Decimais com 31%.
Na questão nove foi avaliada as dificuldades encontradas pelos alunos em utilizar
os jogos na plataforma. 89.7% que representa a maioria dos estudantes não
encontraram nenhuma dificuldade, enquanto 10.3% apresentaram dificuldade e
precisaram de ajuda.
A décima pergunta foi se os jogos dos números decimais ajudaram a entender o
conteúdo. Nesta, foi analisado que grande parte achou que o jogo ajudou no
aprendizado, totalizando 82.8% e, 17.2% acharam que o jogo não foi útil para o
aprendizado. Além disso perguntou-se se o jogo dos números decimais ajudou a
entender melhor o conteúdo, e segundo a percepção de um dos alunos “é um jeito
diferente de aprender”. Na questão doze foi questionado se os alunos gostariam de
continuar utilizando a Escola Digital nas aulas. Assim, 28 alunos adorariam continuar a
utilizar a plataforma e segundo a professora, “vou continuar utilizando a plataforma
Escola Digital, pois apresenta inúmeros jogos e é de fácil acesso…”. Ela comentou a
facilidade que os alunos apresentaram para concluir os jogos, mostrando empenho e
interesse ao realiza-los.
Na décima terceira questão, pesquisava se os alunos indicariam a Escola Digital
para colegas e amigos, sendo que 93.1% indicariam para outras pessoas e 6.9% não
indicariam por motivos de dificuldade encontrada na plataforma.
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fundamentado na avaliação dos estudantes quanto à utilização da plataforma
Escola Digital, foram realizadas análises e conclusões a respeito da proposta desse
trabalho. Com relação ao objetivo geral que consistia em analisar como as plataformas
educacionais estão contribuindo para o aprimoramento das atividades escolares,
conclui-se que está melhora o processo de aprendizagem com a disponibilização de
inúmeras ferramentas pedagógicas tanto para alunos como para professores, sendo
que as aulas se tornaram mais dinâmicas e os alunos conseguiram aprender de um
modo diferente. A tecnologia da informação é de grande importância nas escolas, pois
os professores conseguem fazer as aulas mais interativas e os alunos se tornam mais
motivados.
Com relação ao objetivo específico um, a tecnologia é importante na escola, pois
com a implantação da plataforma Escola Digital percebeu-se que os alunos
complementaram o aprendizado. Em seguida, com relação ao segundo objetivo,
identificou-se as plataformas como importantes, oferecendo uma forma de
aprendizado diferenciada e organizada com jogos, pesquisas e vídeos, chamando a
atenção dos alunos, despertando o interesse.
No objetivo três, foi feita uma pesquisa para analisar a aderência das plataformas
Google Classroom e Escola Digital de acordo com as necessidades da escola e
conclui-se que as escolas devem estar preparadas para os nativos digitais
aprimorarando

suas

práticas

educativas

e

avaliando

novas

ferramentas

constantemente.Com relação ao quarto objetivo o estudo apontou a plataforma Escola
Digital como mais adequada para ser aplicadas e utilizadas em propostas
educacionais, que contemplem características semelhantes a escola em questão a fim
de melhorar o aprendizado, sendo que para isso, a escola necessita de um
planejamento pedagógico adequado e o professor deve estar capacitado para utilizar
essas novas ferramentas.
Em relação ao objetivo cinco, foi feita a implantação da plataforma Escola Digital
em uma escola municipal e está foi utilizada online por alunos para aprimorar a
aprendizagem. Já no objetivo seis, com relação à avaliação do nível de interesse dos
alunos, avaliou-se a realização das aulas e uso da plataforma de ensinoaprendizagem de forma positiva, onde os alunos obtiveram facilidade e interesse em
utilizar a plataforma com bom aprendizado na realização das aulas.
Vale ressaltar que com a implantação da plataforma, identificou-se que a Escola
Digital é um Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem que apresenta diversos
conteúdos, capaz de atender as necessidades dos alunos. Percebeu-se que o
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professor deve explorar todas as ferramentas da plataforma de diversas maneiras, de
acordo com os planos de ensino das disciplinas, para que assim os estudos se tornem
mais atrativos, aos nativos digitais.
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Resumo:

Este artigo concentra-se nas dificuldades presentes nos ambientes
ubíquos de aprendizagem relacionadas a capacidade de
adaptabilidade, bem como, compreender os diferentes contextos e
estilos de aprendizagem, seja formal ou informal, nos quais os usuários
fazem parte. A literatura sinaliza que tais ambientes devem ter a
preocupação de entregar os conteúdos de acordo com: as
características dos aprendizes, o nível de dificuldade do assunto, com
o contexto e, normalmente, utilizando diferentes estratégias. Nossa
proposta busca discutir com a comunidade os desafios na identificação
de perfis de usuários, de maneira que essa possa contribuir para a
personalização de novos cenários de aprendizagem. Dessa forma,
compreender este fenômeno nas práticas de U-Learning torna-se
indispensável e atrativo para que seja possível conceber novas
funcionalidades, bem como reconsiderar as existentes nesses
ambientes.

Palavras-chave:

Aprendizagem Ubíqua, Identificação de Perfis, Adaptabilidade

Abstract:

This article focuses on the difficulties present in ubiquitous
environments related learning adaptability capacity, as well as
understand the different contexts and learning styles formal or informal
in which users belong. The literature indicates that such environments
should be aware to deliver content according to: the characteristics of
the learners, the level of difficulty of the subject, with the context and
normally using different strategies.Our proposal seeks to discuss with
the community the challenges in identifying user profiles so that it can
contribute to the personalization of new learning scenarios. Thus,
understanding this phenomenon in U-learning practices becomes
indispensable and attractive so that you can design new features and
reconsider existing in these environments.

Keywords:

Ubiquitous Learning, Profile Identification, Adaptability

1. INTRODUÇÃO
Pesquisas tem apontado para uma aprendizagem individualizada e colaborativa
na educação escolar (Kong et al, 2014). As salas de aula presenciais mantêm a sua
importância na interação e socialização dos aprendizes, contudo há situações de
aprendizagem que vão além da sala de aula e desempenham um papel importante na
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construção do conhecimento dos aprendizes (Kong et al, 2014). Nos ambientes de
ensino à distância (EAD), no entanto, ainda prevalece o modelo de ensino tradicional e
de maneira convencional. Um mesmo conteúdo é apresentado e disponibilizado
igualmente a todos aprendizes.
A perspectiva de cenários

dinâmicos e

a

cobrança

por

modernidade

impulsionam a adoção e supervalorização de ferramentas baseadas nas tecnologias
da informação e comunicação (TIC) nas práticas educacionais.

Entretanto, a sua

adoção nas práticas de ensino-aprendizagem ainda se limita aos muros das
instituições, sem perceber o contexto dos estudantes e ignorando as suas motivações.
Dorça et al. (2013) evidencia algumas limitações dos ambientes apoiados por
tecnologias, dentre elas está a ausência de uma assistência personalizada e
inteligente, uma vez que os aprendizes apresentam diferentes maneiras de aprender.
Sendo assim, é importante considerar características dos estudantes, como: objetivos
de aprendizagem Clifford (2004), o nível de conhecimento Bra & Calvi (1998), os
interesses Brusilovsky et al. (1996), as preferências Hook et al. (1997), os estereótipos
Zakaria & Brailsford (2002), as preferências cognitivas Chen & Macredie (2002) e os
estilos de aprendizagem (EA) Graf & Liu (2008).
Seja qual for a modalidade de ensino, as instituições de ensino utilizam os
chamados Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (Learning Management
Systems - LMS), tais como: o Moodle e o BlackBoard. Estes ambientes são
desenvolvidos com o propósito de fornecer suporte às instituições, professores e
tutores, para criarem, administrarem e manterem cursos nos mais diferentes níveis.
Entretanto, tais sistemas fornecem exatamente o mesmo conteúdo para todos os
estudantes e carecem de apoio para professores e tutores realizarem adaptações
durante a realização de um curso ou disciplina (Dorça et al., 2011). Esta inadequação
entre ensino e as necessidades dos aprendizes tem colocado em evidência suas
limitações

relacionadas

a:

capacidade

de

adaptabilidade,

interatividade

e

personalização (Dorça et al.,2011).
Nesse contexto, ambientes de aprendizagem ubíqua (u-learning) têm se mostrado
com grande potencial no que diz respeito a adaptabilidade a diferentes contextos de
aprendizagem (Peng et al., 2008), uma vez que estes passam a considerar os
diferentes contextos sob os quais os aprendizes estão envoltos (Chu et al,2010).
Segundo Barbosa (2007), em ambientes de aprendizagem ubíqua, o modelo
computacional, que é intrínseco a este, tem como premissa a atuação de forma
invisível (background) e proativamente diante das necessidades dos usuários em suas
atividades cotidianas. Estas ações de operacionalização são apoiadas com base nas
tecnologias, redes de comunicação e demais serviços disponíveis que capturam ações
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dos aprendizes. Tais características permitem que a aprendizagem possa ocorrer em
qualquer lugar e a qualquer momento, além de possibilitar que o planejamento de
estratégias e ações docentes se tornem diferenciadas na condução de uma disciplina
ou curso em andamento.
Sendo assim, nossa proposta concentra-se na discussão das dificuldades
presentes no âmbito educacional ubíquo, relacionadas à sua capacidade de
adaptabilidade, bem como no entendimento dos diferentes estilos de aprendizagem
que são inerentes aos mesmos no apoio, suporte e acompanhamento de atividades de
aprendizagem, sejam estas formais ou informais, nos quais os professores e
aprendizes estão imersos.
Compreender em profundidade as características dos usuários em ambientes
ubíquos considerando seus estilos e perfis permitirá a criação de oportunidades
relacionadas à concepção de estilos de interação aderentes aos princípios da
aprendizagem ubíqua e os seus efeitos nas atividades dos professores e aprendizes.
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão de perfis de usuários em ambientes ubíquos é um aspecto que na
literatura que tem sido desafiador, visto que diferentes ambientes ubíquos são
projetados para diferentes contextos e situações. Para tanto, compreender e relacionar
os estilos de aprendizagem do universo dos participantes permitirá que estratégias
efetivas possam ser introduzidas considerando diferentes contextos.
Nossa proposta procura discutir, uma vez compreendida e identificada a
importância dos perfis e adaptabilidade, quais pontos fortes e as limitações existentes
sob dois pontos de vista. Primeiramente, o ponto de vista computacional relacionadas
as possibilidades de criação, planejamento, desenvolvimento de aplicações nesses
ambientes. Segundo, do ponto de vista pedagógico permitir aos usuários, a
possibilidade de criarem diferentes estratégias.
3. AGRADECIMENTOS
Luma da Rocha Seixas é bolsista de doutorado da Fundação de Amparo a
Ciência e Tecnologia de Pernambuco – FACEPE – Processo No. PBPG-0540-1.03/15.

2065

4. REFERÊNCIAS
Barbosa, D. N. F. (2007). Um Modelo de Educação Ubíqua Orientado à
Consciência do Contexto do Aprendiz. Tese de Doutorado, Unisinos.
Bra, P. De and Calvi, L. (1998) “AHA! An open adaptive hypermedia architecture,”
New Review of Hypermedia and Multimedia, vol. 4, no. 1, pp. 115–139.
Brusilovsky, P; E. Schwarz, and G. Weber, (1996) “A tool for developing adaptive
electronic textbooks on WWW,” in Proceedings of WebNet, vol. 96, pp. 64–69,
1996.
Chen, S. and Macredie, R. (2002). “Cognitive styles and hypermedia navigation:
Development of a learning model,” Journal of the American Society for
Information Science and Technology, vol. 53, pp. 3–15, jan 2002.
Chu, H. C., Hwang, G. J., & Tsai, C. C. (2010). A knowledge engineering approach
to developing mindtools for context-aware ubiquitous learning. Computers &
Education, 54(1).
Clifford, R. (2004). “Adaptive hypermedia for music instruction,” 7th International
Technological Directions in Music Learning Conference, TDML ejournal, aug.
Dorça, F. A., Lima, L. V., Fernandes, M. A., & Lopes, C. R. (2011). Detecção e
correção automática de estilos de aprendizagem em sistemas adaptativos para
educação. Revista de Informática Teórica e Aplicada, 18(2), 178-204.
Dorça, F. A. ; Silva, D. H.; Lima, L. V. ; Fernandes, M. A. ; Lopes, C. R. (2013).
Uma Abordagem para Geração Autom ática de Conteúdo Personalizado
Através da Recomendação Estocástica de Objetos de Aprendizagem no
Processo de Ensino em Sistemas Adaptativos e Inteligentes para Educação. In:
XXIV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - II Congresso Brasileiro
de Informática na Educação (CBIE'2013) Campinas-SP, 2013.
Graf, S. and Liu, T. (2008)“Identifying Learning Styles in Learning Management
Systems by Using Indications from Students’ Behaviour,” in Advanced Learning
Technologies, 2008. ICALT’08. Eighth IEEE International Conference on, pp.
482–486, IEEE, 2008.
Hook, K.; Rudstrom, A.; and Waern, A. (1997) “Edited adaptive hypermedia:
Combining human and machine intelligence to achieve filtered information,” in
8th ACM International Hypertext Conference (Hypertext’97), Flexible Hypertext
Workshop, ACM, 1997.
Kong, S. C., Chan, T. W., Griffin, P., Hoppe, U., Huang, R., Kinshuk, ... & Yu, S.
(2014). E-learning in school education in the coming 10 years for developing
21st century skills: Critical research issues and policy implications. Journal of
Educational Technology & Society, 17(1), 70-78.
Peng, H.i; Chou, C.; Chang, C. (2008) From virtual environments to physical
environments: Exploring interactivity in ubiquitous-learning systems. Journal of
Educational Technology & Society, v. 11, n. 2, p. 54-66, 2008.
Zakaria, M. R and Brailsford, T. J. (2002) “User Modelling and Adaptive
Educational Hypermedia Frameworks for Education”, New Review of
Hypermedia and Multimedia, vol. 1, no. 8, pp. 83–97, 2002.

2066

254 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM
ESTUDO DE CASO NO CEARÁ/BRASIL
Katiane Almeida de Sousa 1 , Naiola Paiva de Miranda 2 , Verônica Maria
de Araújo Pontes 3
1

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte;
katiane_sousageo@yahoo.com.br
2

3

Universidade Federal do Ceará;
naiolamiranda@gmail.com

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte;
veronicauern@gmail.com

Resumo:

A nossa pesquisa se justifica pela necessidade de questionar
como o curso de Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil
(UAB) do polo de Limoeiro do Norte está contribuindo na
formação inicial dos professores para o uso das tecnologias
da informação e comunicação na prática pedagógica em sala
de aula. Para isso, pretendemos analisar a formação de
professores no referido curso quanto ao uso das Tecnologias
de Informação e Comunicação - TIC. A pesquisa caracterizase como de campo e exploratória, realizada com
levantamento bibliográfico, documental e como instrumento
de coleta de dados o questionário. O estudo apontou que o
curso de Pedagogia ofertado na UAB precisa inserir
disciplinas específicas com metodologias voltadas para o uso
de tecnologias em sala de aula. É preciso ter consciência de
que a Educação a Distância tem suas vantagens e
desvantagens, e uma das desvantagens é trazer já as
ferramentas prontas muitas vezes sem dar oportunidade para
que o aluno possa usar a sua criatividade na utilização de
outras ferramentas nas atividades de aprendizagem. Quanto
às vantagens, uma delas é a de inserir o aluno no mundo
digital quanto ao uso das TIC. Diante dos dados
apresentados
constatou-se
que
alguns
alunos
se
aprimoraram e passaram a ter mais consciência da
importância das tecnologias no contexto de sala de aula,
atendendo assim às novas configurações propostas pela
sociedade contemporânea.

Palavras-chave:

Educação a Distância, Formação docente, Ensino.

Abstract:

This research aims to meet the need to question how the
Universidade Aberta do Brasil’s Pedagogy Course of Limoeiro
do Norte, Brazil, is giving contributions to the initial teaching
training on the use of Information and Communication
Technologies in their classroom practices. To achieve this
aim, we intend to analyze the teacher’s education on this
course in what refers to the use of the Information and
Communication Technologies. This is a field and exploratory
research, through bibliographical and documental research
and questionnaires as a data collection instrument. The study
indicated that the Pedagogy Course offered by the
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Universidaede Aberta do Brasil needs to insert specific
subjects with methodologies that contemplate the use of
technologies in the classroom. There are, however,
advantages and disadvantages in Distance Education. One of
these disadvantages is that this kind of course has ready-touse tools, what hinders students’ creativity, not allowing them
to use other tools in learning activities. On the other hand,
inserting the students in the digital world, helping them to
learn how to use the Information and Communication
Technologies is one of the advantages of Distance
Education. From the collected data, it was possible to notice
that some students showed improvements and became more
aware of the importance of technologies in the classroom,
being able to meet the new contemporary society’s demands.
Keywords:

Distance Education, Teacher education, Teaching.

1. INTRODUÇÃO
A sociedade vem passando por constantes transformações no que diz respeito ao
seu modo de pensar, agir e se relacionar, e em cada contexto histórico é possível
observar comportamentos diferentes dos sujeitos, a saber: na família, na escola e no
trabalho.
Essas mudanças têm alcançado a educação e se refletido na expansão e
consolidação da educação a distância (EaD) de modo que através da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB) de 1996 foi legalizada esta modalidade no Brasil.
Concebe-se que a EaD devido a sua flexibilidade através do uso das tecnologias tem
propiciado a inserção de pessoas distantes fisicamente ou que não tem disponibilidade
de tempo para participar de um curso presencial, ou não tiveram em tempo hábil a
oportunidade de cursar a formação inicial e qualificar-se em um curso superior.
A presente pesquisa, então, se justifica pela necessidade de questionar como o
curso de Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil (UAB) do polo localizado na
cidade de Limoeiro do Norte-Ceará, está contribuindo na formação inicial dos
professores para o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na prática
pedagógica em sala de aula. Para efetuar essa análise propõem-se os seguintes
objetivos: averiguar sobre a importância da EaD para a formação inicial no curso de
Pedagogia; refletir sobre a importância das tecnologias da informação e comunicação
(TIC) na formação de professores para utilizá-las em sala de aula; e avaliar o
desempenho dos discentes em relação ao uso das TIC no curso de Pedagogia da
Universidade Aberta do Brasil no polo de Limoeiro do Norte, Ceará.

2068

2. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO CONTEXTO DA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E NA FORMAÇÃO INICIAL
As tecnologias não são invenções contemporâneas, elas existem desde que o
homem passou a desenvolver técnicas para satisfazer suas necessidades, na
realidade elas “ [...] são tão antigas quanto a espécie humana. Na verdade, foi a
engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu origem as mais diferentes
tecnologias.” (Kenski, 2007, p. 15).
Por acreditarem que os conhecimentos tecnológicos são atuais é que muitos
indivíduos definem a sociedade contemporânea como sociedade do conhecimento e
sociedade da informação, no entanto, Castells (2005) não concorda com esta
definição, pois afirma que o conhecimento e a informação sempre foram centrais em
todas as sociedades historicamente conhecidas.
Na realidade, são os usos que a sociedade está fazendo destas informações,
criando diversas tecnologias modernas, baseadas na microeletrônica, na informática e
na internet, que vem difundindo uma sociedade em rede. A sociedade em rede se
difunde por todo o mundo pela junção de diversos componentes, e entre estes
componentes se tem a tecnologia, onde a mesma serve de sustentáculo para a
difusão e expansão das redes de informação, (Castells, 2005).
A expansão das tecnologias produz efeitos na sociedade a qual se assenta, sendo
que acarreta mudanças de comportamentos nos sujeitos que tem contato com elas,
como reflete Kenski (2007, p.22) “Essas novas tecnologias – assim consideradas em
relação às tecnologias anteriormente existentes – quando disseminadas socialmente,
alteram as qualificações profissionais e a maneira como as pessoas vivem
cotidianamente, trabalham, informam-se e se comunicam com outras pessoas e com
todo o mundo”.
Desta forma, com a evolução das tecnologias e com o uso destas pela sociedade,
pode ocorrer uma mudança nos paradigmas sociais e culturais, pois “A evolução social
do homem confunde-se com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada
época” (Kenski, 2007, p.21). Assim, a sociedade se reinventa a partir dos avanços
tecnológicos que ela mesma criou.
Escolas, universidades, instituições públicas e privadas, mercados financeiros,
empresas de pesquisas tecnológicas, Multinacionais, ONG (Organizações não
governamentais), entre outros representantes da sociedade, reconfiguram-se diante
de novos signos tecnológicos que lhes são apresentados.
Com a educação a distância (EaD) não é diferente. A mesma pode ser
considerada o modelo de ensino que mais acompanhou e acompanha os
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desenvolvimentos tecnológicos, isso porque o uso das tecnologias é uma condição
sine qua non para sua existência.
Como é um modelo de educação que ocorre parcialmente ou totalmente à
distância, é necessário que existam artefatos que permitam sua difusão e a troca de
informações, estes artefatos podem ser, material impresso, vídeos, televisão, rádio,
entre outros. Atualmente com a difusão das tecnologias da informação e comunicação,
a EaD ganhou maior possibilidade de expansão, como se pode observar nas palavras
de Almeida (1993, p.7):
O advento das tecnologias de informação e comunicação – TIC trouxe novas
perspectivas para a educação a distância devido às facilidades de design e
produção sofisticados, rápida emissão e distribuição de conteúdos, interação
com informações, recursos e pessoas, bem como a flexibilidade do tempo e à
quebra de barreiras espaciais.

A Educação a Distância embora seja uma modalidade que há tempos figura nos
meios de ensino, foi somente a partir das últimas décadas do século XX com a
inserção das tecnologias da informação e comunicação que começou a ganhar maior
notoriedade, pois:
As duas últimas décadas do século XX são marcadas pela inserção das
tecnologias digitais na EaD. Essas novas ferramentas permitem desenvolver a
aprendizagem mediada por processos de interação síncrona e assíncrona. A
internet causa uma verdadeira revolução no processo de ensino-aprendizagem
na EaD, na medida em que o aluno passa a ser considerado mais como um
parceiro do que como um agente passivo na construção do conhecimento.
(Vidal, Maia & Gomes, 2014, p. 10)

No Brasil, a difusão da educação a distância remonta ao início do século XX,
período em que começou a expansão deste modelo de ensino por meio da difusão de
material impresso e por meio do rádio. No entanto, ela só começou a ser tratada como
política pública a partir da década de 1970 com a inclusão de algumas experiências de
ensino a distância que vinham sendo desenvolvidas no país nos Planos Básicos de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT).
Porém, a legalização da EaD só vai aconteceu com a instituição da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 9394/1996, sendo que pela primeira vez foi
estipulado que a educação a distância poderia ser desenvolvida em todos os níveis de
ensino.
A partir da normatização da educação a distância pela LDB, aquela passou a
ganhar mais espaço nas instituições de ensino, procurando inserir tecnologias nos
seus espaços de aprendizagens e atentando para uma maior organização pedagógica
e administrativa para a oferta de seus cursos.
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Este período pós LDB foi marcado por experiências diversas com a introdução
não só dos recursos pedagógicos já disponíveis – material impresso, vídeoaulas,
tutoria e professor conteudista – mas pela inclusão de tecnologias digitais
capazes de criar ambientes virtuais de aprendizagem com interação síncrona e
assíncrona; o desenvolvimento de metodologias próprias para formatar e
imprimir material impresso; criação de estrutura técnica e de recursos humanos
para apoio a atividades de multimídia e a concepção de uma logística para oferta
de curso EaD em escala nacional. (Vidal et al., 2014, p. 14)

No período pós-LDB, ainda diversas ações surgiram e foram motivadas pela
normatização da educação a distância.

2.1 A formação inicial e o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação
Costa e Peixoto (2010) afirmam que “ensinar e aprender hoje assume novas
formas

e

diversidades”,

ou

seja,

o

ensino

na

atualidade

ganhou

outros

direcionamentos, que estão atrelados ao momento histórico em que vivemos.
Nesse contexto de renovação da escola e do ensino, o uso das TIC pelos
docentes passa a se conformar como parte essencial desta modernização que se
almeja que a escola execute, Nóvoa (2009, p.13) relata que os professores neste
início de século reaparecem como elementos indispensáveis na “construção de
processos de inclusão que respondam aos desafios da diversidade e no
desenvolvimento de métodos apropriados de utilização das novas tecnologias”.
Porém, é preciso entender que muitos docentes ainda vêem estas tecnologias
com certa estranheza, alguns a utilizam em seu dia-a-dia mais não sabem inseri-las
em sua prática profissional e outros utilizam na sala de aula, mas não ocorre uma real
modificação no seu modo de ensinar, como afirma Ponte (2000).
Este trabalho do professor/educador só será concretizado se o mesmo dominar as
tecnologias da informação e comunicação, caso não, entra em obsolescência,
repetindo um modelo que não da mais conta da complexidade do mundo atual. Por
isso mesmo, a formação dos professores com o uso das tecnologias se torna tão
essencial, pois vai motivar o docente a refletir sua prática pedagógica e moldá-la às
necessidades do momento, dos alunos e da escola, como reforça Costa e Peixoto
(2010, p.3):
A formação docente deve propor caminhos ao utilizar as TIC como ferramenta
pedagógica de forma científica, sendo prevista em projetos de formação tanto
inicial como continuada, dando aos professores opções de utilizar as tecnologias
de informação e de comunicação da melhor maneira e opcional.

Os autores supracitados levantam questões importantes em como utilizar as TIC na
formação docente, devendo propor caminhos e não fixar um modelo pré-definido e
estático, além de proporcionar condições para que os professores atuem com as TIC
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em sala de aula, haja vista que existem escolas que não têm os subsídios necessários
ou os têm e estão sucateados.
Assim, a formação inicial de professores para atuarem com as tecnologias
informativas e comunicacionais é necessária, mediante os anseios dos sujeitos que
estão envolvidos neste processo, em aprender a aprender, a utilizar as tecnologias em
sala de aula com planejamento, objetivos definidos e com atividades de aprendizagem
que se tornem prazerosas para os alunos.

2.2 Formação inicial no polo da UAB de Limoeiro do Norte – Ceará
Um marco importante para a Educação a Distância e mais particularmente para a
formação de professores foi as modificaçõe na Lei nº 11.502 em 2007, que trata sobre
as competências e a estrutura organizacional da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), onde, dentre as modificações está à finalidade de
induzir e fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do magistério.
Na referida lei a formação inicial é defendida como devendo ser oferecida
preferencialmente de forma presencial, mas utilizando recursos tecnológicos da
educação a distância e a formação continuada fornecida especialmente por meio de
recursos e tecnologias da educação a distância (BRASIL, 2007).
Apesar da definição na Lei de que a formação inicial de professores deveria
acontecer preferencialmente por meio do ensino presencial utilizando tecnologias do
ensino a distância, na verdade não foi bem o que aconteceu, visto que nas políticas de
formação de professores o governo passa a incentivar a criação de cursos na
modalidade a distância voltados para a formação inicial de professores da educação
básica.
Nesse contexto, foram criados diversos cursos de licenciaturas pelo país visando
atender as carências de formação de professores. A criação da própria UAB denota a
intencionalidade das políticas do governo para a formação de professores, onde
ressalta que seu objetivo é “ [...] oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de
formação inicial e continuada de professores da educação básica.” (Brasil, 2006).
Após a instituição da UAB foi aberto edital para a seleção de Municípios e Estados
interessados em sediar polos. A cidade de Limoeiro do Norte no Estado do Ceará se
candidatou à seleção em 2006, tendo sua proposta aprovada pela CAPES e iniciando
suas atividades em 2007.
O curso de Pedagogia da UAB/Limoeiro é recente na instituição, onde iniciou sua
primeira turma em 2015, com um total de 55 alunos matriculados, no entanto,
atualmente apenas 47 frequentam as aulas. O curso é composto por 8 semestres com
um total de 43 disciplinas, onde estas são bem diversificadas, indo das teorias
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sociológicas e filosóficas da educação à psicologia da aprendizagem, a história da
educação,

as

políticas

públicas

voltadas

para

educação,

didática,

práticas

pedagógicas, Libras, EJA (Educação de Jovens e Adultos), entre outras disciplinas.
A avaliação do curso ocorre tanto de forma presencial quanto a distância. No
início os alunos realizam as atividades avaliativas no ambiente virtual de
aprendizagem, no caso com uso do software moodle, e depois fazem a avaliação
presencial.
A organização pedagógica do curso acontece por meio da atribuição de 1 tutor
presencial, que fica no polo para atender aos alunos e 2 tutores a distância, além dos
professores formadores, que são os responsáveis pela produção dos materiais de
ensino e aqueles que ministram as aulas presenciais, e aplicam a avaliação.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada no polo da Universidade Aberta do Brasil localizado no
município do Limoeiro do Norte no Estado do Ceará, com os discentes do curso de
Pedagogia, por meio de um modelo de amostragem, onde foram analisadas as
respostas de 12 discentes do referido curso. Foram preservadas as identidades dos
respondentes, onde os mesmo serão identificados neste trabalho como ALUNO 1,
ALUNO 2, ALUNO 3 e assim respectivamente.
A nossa investigação fundamenta-se em uma pesquisa Exploratória que para
Lima, Costa, Grangeiro e Rocha (2015, p. 47) “ [...] tem como finalidade proporcionar
maior familiaridade do pesquisador com o tema”. O pesquisador para realizar a
contento os objetivos da investigação exploratória deve realizar diversas etapas, como
o levantamento bibliográfico e documental, entrevistas ou questionário.
No que se refere a esta investigação foi realizado um levantamento bibliográfico,
versando sobre a educação a distância, a formação de professores e o uso das TIC.
Ainda, se procurou fazer um levantamento documental sobre o histórico de formação
da UAB de Limoeiro do Norte no próprio polo, no entanto, não foram encontrados
arquivos pertinentes a esta questão, sendo levantadas estas informações por meio de
conversas informais com os funcionários mais antigos da instituição e pelo blog da
universidade. Ainda sobre a pesquisa documental foi realizado um levantamento de
leis sobre a formação de professores, sobre a normalização da EaD e a criação da
UAB.
Após a pesquisa exploratória foi realizada a pesquisa de campo, onde, conforme
afirma Minayo (2009, p.61) “O trabalho de campo permite a aproximação do
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pesquisador da realidade sobre a qual formulou uma pergunta”, onde, neste momento,
foi possivel realizar a inter-relação do teórico com o vivenciado.
Os dados foram coletados através do questionário, elaborado através de um
programa gratuito do Google e enviado para os discentes do curso de Pedagogia, por
e-mail e redes sociais. O uso do formulário digital foi pensado por proporcionar uma
maior flexibilidade quanto às respostas dos discentes, pois puderam responder
conforme disponibilidade de tempo e pela facilidade de envio do link do formulário para
diversos meios digitais.
4. ANÁLISE DOS DADOS
A pesquisa apresentou o perfil dos alunos respondentes em que 50% eram do
sexo masculino e os outros 50% do sexo feminino, no entanto, analisando a
frequência dos alunos observou-se que dos 56 alunos matriculados, a grande maioria
dos discentes são do sexo feminino, isso denota uma característica já marcante da
sociedade brasileira no que se refere a mulheres desenvolvendo atividades de ensino.
De acordo com os dados coletados nota-se que: 57% dos alunos estão fazendo a
primeira graduação, 16% são graduados, 17% já são pós-graduados e 10% dos
respondentes marcaram o item “outro”. Dentre os que estão fazendo a primeira
graduação metade dos respondentes selecionaram que já exercem a profissão de
professor, sendo que a maioria exerce a profissão há mais de 2 anos.
Gráfico 2 - Tempo de atuação no cargo para docente

22%

22%

Menos de 2 anos
De 2 a 5 anos
De 5 a 10 anos
22%

Acima de 10 anos
34%

Fonte: Respostas aos questionários pelos sujeitos da pesquisa.
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Confrontando estes dados, percebeu-se que muitos discentes estão cursando a
primeira graduação, mas que grande parte já atua como educador. Este fato confirma
outra realidade também bastante presente na sociedade brasileira, que é a presença
de professores que atuam sem ter uma formação em nível superior, apesar de na LDB
de 1996 ter definido no seu artigo 62, que todos os professores devem ter formação de
nível superior para atuar na educação básica, abrindo exceção apenas para os
professores que atuam na Educação Infantil e nos primeiros quatro anos do ensino
fundamental aqueles que têm formação para professores na modalidade Normal.
Não foi constatado por meio do questionário em que nível de educação atuavam
estes professores, mas, definiu-se três hipóteses para essa ocorrência: 1ª) ou eles são
professores com formação na modalidade Normal e ensinam na Educação Infantil ou
nos primeiros quantro anos do ensino fundamental; 2ª) ou eles atuam em outros tipos
de educação informal que não exijam formação superior; 3ª) ou então, estão
realizando a graduação em Pedagogia para poderem exercer a profissão conforme os
ditames da Lei.
Quando os entrevistados foram indagados porque optaram por realizar sua
formação para professor por meio da modalidade à distância, grande parte respondeu
que escolheram esta modalidade devido à pouca disponibilidade de tempo para
participar de um curso presencial, também pelo curso se adequar aos seus horários
disponíveis, já que os encontros presenciais são somente na sexta à noite e sábado
pela manhã. Constata-se na fala do aluno a seguir esta afirmação: “Por acreditar que
teria mais tempo para fazer o curso, tendo em vista ter encontros presenciais somente
no final de semana” (ALUNO 1)
Assim, verificamos que os alunos do curso de Pedagogia escolheram a educação
a distância para realizar sua formação profissional, devido ela permitir uma maior
flexibilidade para aqueles que trabalham e não podem se dedicar a um curso
totalmente presencial.
Diante dos dados expostos, tem-se ciência que a formação de professores pela
modalidade a distância é um diferencial por dar condições aos professores já atuantes,
ou aqueles indivíduos que querem cursar sua primeira graduação e não podem devido
à falta de tempo para se dedicar a um curso presencial, pois:
A Educação a Distância é necessária neste momento histórico, não só pelo fato
de ser um dos meios para substituir a educação presencial em inúmeras
situações em que ela não possa acontecer, mas também pela efetiva
contribuição para a realização da educação para todos, principalmente pelo
intermédio das chamadas tecnologias da comunicação. (Oliveira, Alves, Fialho &
Bortoletto, 2009, p. 161)
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Desta forma, a EaD passa a deter também um caráter social, pois possibilita o
acesso à educação superior de camadas da população que provavelmente estariam
excluídas das políticas públicas para o nível superior. Outro fato referenciado na
citação supracitada é sobre as tecnologias da informação e comunicação (TIC) que
surgem como fator fundamental para a difusão do ensino superior.
As TIC são um dos elementos essenciais no curso realizado através da educação
a distância, por isso mesmo, compõe parte fundamental desta análise. Quando os
discentes foram questionados se sentiram alguma dificuldade quanto ao uso das
ferramentas tecnológicas no curso de pedagogia e obteve-se os resultados a seguir:
Gráfico 3 - Dificuldades em utilizar as ferramentas tecnológicas
8%
Senti dificuldades no início
do curso

42%
33%

Senti dificuldades no início
do curso, mas não sinto
mais.
Ainda tenho dificuldades

Não senti dificuldades
17%
Fonte: Respostas aos questionários pelos sujeitos da pesquisa.

No gráfico 3 constatou-se bom desempenho em 42% dos alunos do curso de
Pedagogia,

pois

não

sentiram

dificuldades

para

lidar

com

as

tecnologias

disponibilizadas na graduação, 33% sentiu dificuldades no início do curso, mas
atualmente não apresentam mais esta dificuldade, o que nos faz atentar para o fato de
que a graduação ajudou estes alunos a se aprimorarem quanto ao uso das TIC.
Dos respondentes, 17% afirmaram ainda sentir dificuldades quanto ao uso das
TIC. Apesar de ser um item bem menor, mas se torna expressivo e ao mesmo tempo
preocupante, pois esta dificuldade pode ser suscitadora de disistências no curso,
como já foi observado ter acontecido, onde, dos 55 discentes matriculados apenas 47
estavam frequentando.
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Também a dificuldade em utilizar os recursos tecnológicos pode favorecer um
menor desempenho destes alunos nas atividades solicitadas na graduação, uma vez
que é essencial que em um curso que ocorre a distância que os alunos tenham o
domínio das ferramentas para que possam ter uma boa atuação no decorrer das
disciplinas cursadas.
O ALUNO 2 nos confirmou este problema quando respondeu que seria importante
“Observar melhor o desempenho dos iniciantes, pois, a princípio, alunos chegam a
querer abandonar o curso por se deparar com muita novidade tecnológica”.
Diante desta constatação, percebe-se que é preciso que os cursos a distância
insiram os alunos no uso das tecnologias de forma gradual, preparando-os para lidar
com elas durante o curso, caso contrário, ao invés do mesmo propiciar aprendizagens
pode acarretar desistências. Para que isto não ocorra, propomos que poderiam ser
criadas disciplinas ou oficinas que ajudassem o aluno a manipular estes
equipamentos, pois o nível dos alunos quanto ao uso das TIC não é homogêneo.
Analisando a matriz curricular do curso de Pedagogia, apesar de um grande leque
de disciplinas, observamos que faltaram aquelas que trabalhassem o uso das
tecnologias da informação e comunicação, já que o curso é na modalidade a distância
e os discentes necessitam entender o que são e se aprimorarem ou aprender a
manipular as mesmas. Mas, quando os alunos foram indagados se o curso oferecia
disciplinas sobre esta temática a grande maioria respondeu que sim, como notifica no
gráfico 6 a seguir:
Gráfico 6 - Disciplinas sobre o uso das TIC’s

17%

Sim

Não

16%
67%

Ainda vai oferecer

Fonte: Respostas aos questionários pelos sujeitos da pesquisa
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Resta saber como aconteceram estas disciplinas e em qual momento do curso.
Cogita-se que as disciplinas que eles cursaram ainda não foram atualizadas na matriz
curricular, isso porque quando perguntado a tutora presencial sobre este fato, ela falou
que foram adicionadas algumas disciplinas no decorrer do curso e que não tinham
sido atualizadas na matriz curricular
Quanto aos avanços no uso das TIC após a inserção dos discentes no curso de
Pedagogia, podemos observar pelos gráficos 4 e 5:
Gráfico 4 - Frequência de uso de algumas TIC antes do curso de Pedagogia
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nunca Usava
Dificilmente Utilizava
De vez em quando
Diariamente

Fonte: Respostas aos questionários pelos sujeitos da pesquisa

Gráfico 5 - Frequência de uso de algumas TIC após a inserção no curso de Pedagogia
12
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8
6

Nunca uso

4

Dificilmente uso

2

De vez em quando utilizo

0

Diariamente

Fonte: Respostas aos questionários pelos sujeitos da pesquisa
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No gráfico 5 constatou-se que ocorreu um aumento significativo quanto ao uso
das tecnologias da informação e comunicação, a saber no uso da internet, computador
e e-mail, e este avanço pode estar ligado diretamente a incorporação destes alunos
em um curso de EaD, com o uso mais constante de instrumentos tecnológicos em
suas atividades de aprendizagem a distancia.
Também quando questionados sobre a importância do uso das TIC em sala de
aula, a maioria se posicionou a favor do seu uso, citando que poderiam ajudar para
“encurtar distâncias” e segundo a fala de um dos alunos também “contribuem para
modificar a forma dos docentes de lecionar” auxiliando na composição de aulas mais
atrativas. Um dos entrevistados respondeu que as TIC seriam importantes serem
inseridas na sala de aulas desde que: “Para cumprir uma função específica no
processo de educação, SIM, porém utilizar indiscriminadamente, para qualquer aula
ou qualquer ação educativa, NÃO, pois o ensino requer customização aleatória e
planejamento direcionado ao público” (ALUNO 3).
Pelo posicionamento deste discente, se entende que para se utilizar as TIC em
sala de aula é necessário planejamento, não se pode utilizá-las de forma aleatória
apenas para ‘preencher’ o tempo da aula, pois se pode cair no reducionismo de achar
que apenas por utilizar estas tecnologias já se está realizando algo inovador e
interessante para os alunos, mas na realidade as “[...] tecnologias têm potencial para
dinamizar

o

processo

de

ensino-aprendizagem

na

medida

em

que

são

adequadamente empregadas.” (Vidal, et al., 2014, p. 44).
Sobre os aspectos que precisam ser melhorados no curso de Pedagogia, para
uma melhor utilização das TIC em sala de aula, foram obtidas respostas bem
significantes. Alguns alunos citaram que deveria ter mais aulas práticas com o
computador, e que as aulas tivessem interação direta com as vivências de sala de
aula do professor, outro discente solicitou a criação de disciplinas que contribuíssem
para que eles pudessem criar seus próprios aplicativos.
Deste modo, nota-se que o que os discentes do curso de Pedagogia almejam que
o curso tenha uma maior proximidade com a vivência deles, principalmnete voltado
para a realidade da sala de aula e do ensino na educação básica. Também foi
solicitado um maior contato com o computar, mostrando que de certa forma ainda
existem dificuldades quanto ao mesmo, e o desejo de criar seus proprios aplicativos,
isso ressalta que os discentes não anseiam apenas servir de “depósito” para as
informações, eles também querem constribuir com algo para auxiliar no curso e na sua
prática educativa.
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5. CONCLUSÃO
O estudo apontou que o curso de Pedagogia ofertado na Universidade Aberta do
Brasil polo de Limoeiro do Norte se confirma como um exemplo do direcionamento do
Governo para a oferta de cursos de licenciatura na modalidade a distância.
Verificou-se que o curso já progrediu tendo consequência positiva na formação
inicial de professores nessa modalidade e um maior contato dos discentes e futuros
professores com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Convém
observar que nos dados apresentados percebeu-se que a grande maioria dos
discentes do curso melhoraram seu nível de conhecimento quanto as tecnologias após
sua inserção no curso, e grande parte dos alunos defendiam que seu uso no ensino
básico pode auxiliar para uma aula mais motivadora desde que seja bem planejada e
esteja atrelada ao nível cognitivo dos alunos.
No entanto, sugere-se o uso destas tecnologias deve ser planejado também no
início de um curso de graduação a distância, já que nem todos os discentes têm a
mesma fluência tecnológica, pois pode ter aqueles que já estão acostumados com seu
uso e outros que praticamente nunca as utilizaram.
Desta forma, se o curso a princípio não for bem planejado ao invés de se tornar
algo motivador pode se tornar segregador, fazendo os alunos desistirem da
graduação. Por isso, defende-se que sejam oferecidas disciplinas nos cursos à
distância sobre as tecnologias da informação e comunicação, mas que não abordem
apenas questões teóricas, que também levem os discentes a praticá-las, para que os
mesmos se apropriem das tecnologias e as utilizem de forma a engrandecer sua
formação profissional.
A pesquisa apontou que alguns alunos deram respostas bem significantes quando
citaram que o curso deveria ter mais aulas práticas com o computador, e que as aulas
tivessem interação direta com a prática, inserida nesse tema de teoria e prática. Outro
aluno solicitou a criação de disciplinas que contribuíssem para que eles pudessem
criar seus próprios aplicativos.
Diante dos dados apresentados constatou-se que alguns alunos se aprimoraram
quanto ao seu uso e passaram a ter mais consciência da importância de sua inserção
na sala de aula diante das novas configurações da sociedade contemporânea o que
condiz com a importância dada a um curso de educação a distância para professores.
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Resumo:

O objetivo deste trabalho é investigar as contribuições da
Semiótica à linguagem dos aplicativos pedagógicos através
de uma análise dos signos. A pesquisa fundamentou-se nos
pressupostos da Teoria da Composição Visual acerca da
multimodalidade. Também, focou-se na Teoria Ecológica de
Pachler no mobile learning ou aprendizagem com mobilidade.
Analisou-se a adequação de aplicativos com base em minha
experiência de docente e na observação empírica de um
grupo de alunos por um período de cerca de 24 meses. Ao
final do trabalho, são propostas diretrizes quanto à Semiótica
para o desenvolvimento de aplicativos para o ensino de
língua inglesa, visando ao uso crítico dos signos, de tal
forma que o produto final seja mais significativo, eficaz,
prazeroso, móvel, ubíquo e pervasivo.

Palavras-chave:

Semiótica, Aprendizagem
Língua Inglesa.

Abstract:

The objective of this paper is to investigate the contributions
of the Semiotics to the language of the pedagogical
applications though an analysis of sings. The research is
based upon the theoretical assumptions of The Visual
Composition Theory about the multimodality. It was also
focused on Pacheler’s Ecological Theory in the Mobile
Learning. It was analysed the adequacy of the applications
based on my experience as a teacher, and the empiric
observations of a students’ group during 24 months. At the
end of this research, some guidelines in the range of
Semiotics are posed in order to support the development of
applications for English teaching, aiming a critic use of the
signs in such a way that the final product becomes more
meaningful, effective, pleasurable, movable, ubiquitous, and
pervasive.

Keywords:

Semiotics, Mobile Learning, Applications, English Language.
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1. INTRODUÇÃO
Seria quase impossível para um homem inserido em uma sociedade dita atual não
observar as mudanças e avanços que acontecem diante dos olhos em espaços de
tempo muito curtos. São utensílios domésticos de última geração, os smartphones
mais sofisticados e capazes que muitos laptops e desktops, geladeiras inteligentes
que avisam quando bebidas estão geladas, que avisam a hora de comprar alimentos
etc. Em todas as tarefas diárias existem ferramentas modernas e funcionais dando
suporte. Cardoso (2007) nos diz que estamos na era da comunicação e informação
imediata, em que meios de comunicação podem ser alcançados facilmente por todos e
que se recebe informações relacionadas a quase tudo que possamos imaginar. Com
apenas um gesto, um toque, pode-se checar a idoneidade de qualquer informação.
O papel das tecnologias em nossas vidas tem gerado muitas discussões. Para
Tavares; Barros; Luigi (2010), tecnologia é produto da ação humana e faz parte das
nossas vidas. Nossas ações cotidianas são realizáveis graças às tecnologias
descobertas e utilizadas pelos povos durante toda a história da humanidade. As
palavras “técnica” e “tecnologia” têm a mesma raiz, vindo do verbo grego “tictein”, que
significa: criar, produzir, conceber, dar à luz. Dessa forma, entende-se tecnologia por
uso do conhecimento científico para especificar modos de fazer as coisas de maneira
reproduzível. Compreende um conjunto de ferramentas empregadas num processo de
produção. O próprio homem é um ser tecnológico, em contínua relação de criação e
controle.
Dentre as várias tecnologias presentes na história da humanidade, as Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC) compreendem os recursos tecnológicos que
possibilitam a transmissão de informação através de diferentes meios de
comunicação, como o jornal (impresso, televisivo e radiofônico), livros, computadores
etc. Parte desses recursos inclui meios eletrônicos, surgidos no final do século XX,
como o rádio, a televisão, gravador de áudio e vídeo, além de multimídias, redes
telemáticas, robótica, entre outros. Entre esses recursos, os celulares têm sido objetos
de várias pesquisas no meio acadêmico pelas possibilidades que oferecem no
processo de ensino-aprendizagem. Esses instrumentos fortalecem a aprendizagem
com mobilidade.
Diante desse contexto, Graziola Júnior (2009) apresenta uma outra modalidade de
TICs, as tecnologias da informação móveis e sem fio (TMSF) que consistem em
dispositivos computacionais portáteis tais como tablets, laptops, smartphones, dentre
outros que utilizam redes sem fio.
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O Mobile Learning, Aprendizagem com Mobilidade, pode potencializar o processo
de ensino-aprendizagem pelo fato de o aluno contar com um dispositivo computacional
móvel para execução de tarefas, anotação de ideias, consulta de informações via
Internet, registro de fotos através de câmeras digitais, gravações e sons. Além disso,
poderá prover acesso a conteúdos em qualquer lugar e a qualquer momento,
desenvolver \métodos inovadores de ensino e de treinamento e expandir os limites da
sala de aula.
Várias teorias têm buscado respostas para esse campo educacional. Siemens
(2008) defende que a aprendizagem está fora e dentro do sujeito. O autor defende o
conectivismo, que considera que o conhecimento está literalmente distribuído através
de conexões. Para os estudiosos do conectivismo, o conhecimento existe literalmente
no conjunto das conexões estabelecidas pelas ações e pela experiência. Pode ser
formada por estruturas linguísticas, mas na sua essência não se basea nessas
estruturas. As conexões se formam espontaneamente, seguem um processo de
associação natural e não de construção.
Pachler; Bachmair; Cook (2010) propuseram um modelo conceitual para Mobile
Learning, visualizado em termos ecológicos como parte de contextos sócio-culturais e
pedagógicos em transformação. Os autores estabelecem que o processo de aquisição
de conhecimento está envolvido a partir de múltiplos contextos. A proposta é
desenhada em três aspectos: agência (agente), estruturas e práticas culturais,
conforme ilustra a Figura 1.

Agente

Estruturas

Práticas
Culturais

(Figura 1. Componentes da Teoria Ecológica. Fonte: Pachler;Bachmair;Cook, 2010)

O eixo agência (agente) é a entidade responsável pela criação de novos hábitos
de aprendizagem. Em relação às práticas culturais, a interação social, a comunicação
e o compartilhamento têm sido bem significativos, tanto dentro como fora do espaço
escolar. As estruturas apresentam as novas estratificações sociais, a massificação da
comunicação e o novo currículo educacional que provoca novas possibilidades de
aquisição de conhecimento.
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Há 20 anos, dificilmente se imaginaria que novas tecnologias pudessem
influenciar de tal forma a comunicação entre jovens. Hoje, estes jovens são formados
por duas gerações: Y (a geração do computador, das conexões a internet, das
facilidades do google, da globalização etc.
Nasceram entre 1980 e 1995) e Z (parte da geração Y, já que temos o nascimento
das pessoas da geração Z entre 1995 e 2010. O “Z” vem de “zapear”, ou seja, trocar
canais, funções rapidamente e constantemente na procura de algo mais interessante).
Prensky (2001) nos ensina que existem alguns termos que se referem a estes jovens:
N-gen (Net Generation) ou D-gen (Digital Generation). Muito comum encontrar
pessoas que se referem a eles como “Nativos Digitais”. Não podemos esquecer que
nossos alunos de hoje são os “falantes nativos” da linguagem computacional, dos
jogos, da internet etc.
Vê-se o surgimento de outro gênero textual ou uma mistura de gêneros textuais
modificando a forma de interação e aprendizagem dos alunos. Xavier (2005) nos diz
que é natural que os novos gêneros que emergem das tecnologias recém criadas
misturem gêneros, façam uma composição de características de certo gênero com
possibilidade técnica de efetivar uma determinada ação antes impossível.
Com base nessas considerações, este trabalho tem como objetivo geral analisar e
propor melhorias quanto à linguagem que está sendo utilizada nos aplicativos voltados
ao ensino de língua inglesa, considerando que os aplicativos podem ser bastante
beneficiados pelas ciências da linguagem. O objetivo deste trabalho é investigar as
contribuições da Semiótica à linguagem dos aplicativos pedagógicos através de uma
análise dos signos. Verifica-se que alguns aplicativos pedagógicos pecam pela
disposição dos signos, linguísticos ou não, assim como pela disposição das cores,
luzes, dimensões etc.
2. O PORQUÊ DO USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO
Muitas pessoas ainda se perguntam o que têm a internet e esses dispositivos a
ver com a educação? Situações que não faziam parte do universo escolar há algum
tempo tomaram proporções consideráveis e levaram às primeiras discussões sobre o
uso dessas novas tecnologias em sala de aula. Muitas discussões chegaram às
reuniões pedagógicas em muitas escolas.
Os aparelhos tipo smartphones e tablets ajudam ou atrapalham durante as aulas?
Talvez o primeiro impulso seja dizer que atrapalha. Parece óbvio para um professor
que viveu o seu momento escolar nos anos 70 ou 80 que um smatphone atrapalha a
concentração. Porém, se olharmos para os aparelhos móveis como ferramentas e
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socializarmos atividades pedagógicas, veremos que há muito mais tabu sobre o fato
do que se imagina.
Leis municipais e estaduais propõem a proibição desses equipamentos no espaço
escolar, o que tem provocado grande polêmica e dividido opiniões dentro e fora das
escolas. Pesquisas atuais tentam nos ensinar que é possível utilizar esses dispositivos
móveis como recursos pedagógicos. Percebe-se que estudando o momento atual,
independente da nomenclatura utilizada para designá-lo, entendemos que a educação
não pode ser vista como há dez anos e que novas ferramentas vão surgindo e podem
e devem ser trazidas para dentro das escolas através de um olhar pedagógico.
Tendo ciência destes dados, podemos constatar a relação de ubiquidade entre
nós e os dispositivos móveis. Como foi citado, os jovens que frequentam as nossas
escolas são das gerações Y e Z. Em outras palavras, nasceram e viveram toda a sua
vida numa realidade mergulhada na linguagem digital de jogos, computadores, WI-FI,
video games, Bluetooth (protocolo padrão de comunicação para redes sem fios que
permite conectar e trocar informações entre dispositivos através de uma frequência de
rádio de curto alcance).
Os jovens destas gerações são os “nativos digitais”. A comunicação digital tornouse tão frequente e natural como conversar com um amigo no shopping. É sabido que
as novas tecnologias redefinem as velhas, oferecendo às mesmas novas finalidades.
Elas promovem alterações nas relações de poder porque ampliam os locais e os
tempos de buscas de saberes e competências. O processo atual não é mais plano,
linear e unidimensional, mas sim, disponível em rede, tendo a Internet como a mais
preferencial e ampla.
Além da ubiquidade, um outro aspecto que caracteriza os jovens das gerações Y
e Z é a sua quase permanente disponibilidade para a comunicação digital através de
equipamentos portáteis móveis utilizados de forma pervarsiva. Segundo Presky
(2005), rapidamente treinaram os seus polegares para manusear o teclado. A
conhecida geração “thumb”. Eles têm os aparelhos móveis como extensão das suas
mãos.
Oblinger (2004) afirma que este aspecto foi identificado no conceito geração
“always-on”. Todas estas vertentes da relação dos jovens com a comunicação digital
têm alguns elementos em comum que se destacam pela ubiquidade, pervasividade e
elevada frequência de uso de dispositivos móveis. A forte relação dos jovens e adultos
(da geração Y) com os celulares, em especial, não foi bem recebida pelas instituições
de ensino no Brasil. Principalmente, pelo fato de tais dispositivos serem encarados
como meios fáceis de distração no universo escolar, ainda um ambiente com valores e
práticas formais demais para receber com facilidade o uso dos dispositivos móveis. A
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divulgação de medos relacionados aos efeitos da sua utilização na saúde contribuiu
para criar e fortalecer tabus, gerando uma resistência à sua utilização no ambiente
escolar (SHARPLES; TAYLOR; VAVOULA, 2010).
Independente das políticas utilizadas pelas escolas para banir o uso de celulares
e tablets, os alunos conseguem uma forma de burlar toda a observância. Estudos
realizados em contextos de aprendizagem formal indicam que a atração que os
celulares exercem sobre os jovens pode ser utilizada para aumentar a motivação na
escola. Os jovens criam novas formas de lidar com a realidade e descobrir estratégias
de utilização dos celulares para as suas aprendizagens.
Muitos adultos, “imigrantes digitais” questionam a relevância da comunicação
digital para a aprendizagem e têm dificuldade em lidar com o tamanho reduzido da tela
e do teclado dos celulares. Mas, para os jovens, as relações virtuais são uma segunda
natureza, sendo a miniaturização e mobilidade as razões pelas quais têm uma ligação
tão forte com os celulares. Eles conseguem visualizar a pequena tela como uma porta
que os leva à possibilidades mais atraentes que a aula e seus mestres
Querendo a escola ou não, o fato é que os jovens vêm desenvolvendo as
habilidades necessárias para conviver em um mundo cercado de mídias e novas
tecnologias. Mesmo que de forma informal, o processo vem acontecendo e não vai
parar.
3. A CIÊNCIA DOS SIGNOS FAVORECENDO A LINGUAGEM DOS APPS
É impossível alguém dizer que nossa comunicação com os outros membros da
espécie acontece unicamente através de palavras. Normalmente, usa-se o corpo e voz
para uma comunicação mais eficaz. Também é difícil não concordar que, em muitos
momentos, um gesto “diz tudo”.
Dependendo da situação, um gesto humano comunica mais que muitas palavras.
Na Figura 2, temos um gesto bastante conhecido: quando se fecha a mão e coloca-se
o polegar para cima. Será que ele comunica sempre a mesma mensagem em
diferentes contextos? Será que os indivíduos envolvidos terão que compartilhar do
mesmo código para decodificar a mensagem? Ou, quem sabe, para que ocorra uma
significação eficaz haveria a necessidade de termos um signo linguístico? Será que
qualquer pessoa decodifica a mensagem da Figura 3?
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Figura 2. Gesto humano de fechar a mão e deixar o polegar para cima. Imagem livre.
Fonte: Disponível em: <https://pixabay.com/pt/polegares-para-cima-como-polegar-303407/>. Acesso em:
10 fev. 2016.

Figura 3. Sinal de perigo. Muito comum quando o perigo remete à morte. Imagem livre.
Fonte: Disponível em: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/03/01/20/26/warning-sign655244_640.jpg. Acesso em: 10 fev.2016.

É sabido que a semiótica é a ciência geral de todas as linguagens e que signos
podem ser desenhos, fotos, palavras escritas, grafitagens, gestos humanos, cores,
dentre outras coisas. Poderíamos dizer que a semiótica sempre existiu, pois estamos
e sempre estivemos interpretando sinais, signos a todo o momento. Na Figura 2,
podemos entender o sinal para okay. O sinal remonta aos antigos romanos quando se
referiam à vida dos gladiadores com o polegar para cima. Se o imperador colocasse o
polegar para baixo, o perdedor teria a sua vida ceifada. Porém, existem outros usos
para o mesmo gesto humano. Entre os mergulhadores, por exemplo, o sinal com o
polegar para cima quer dizer que irão subir à superfície. Já o polegar para cima, por
um viajante, em uma estrada, significa um pedido de carona. Fica claro que, para
haver um real entendimento do que se quer passar com os signos, é necessário que o
outro saiba ou consiga fazer tal leitura.
Apenas de acordo com a história que o outro traz em sua vida, as observações e
leituras prévias de imagens e textos é que se torna possível a significação da Figura 3.
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Nela encontramos um crânio humano sobre dois ossos longos. Bastante usado para
avisar que há risco de vida. Normalmente, sobre perigo de substâncias tóxicas ou
altamente inflamáveis. Também usado para indicar que há perigo de alta-tensão.
Por décadas, o modelo dominante, no que se refere à constituição de um signo, é
o do linguista Ferdinand de Saussure e retomado pelo filósofo Charles Sanders Peirce
(2005). Saussure (2006) propõe um modelo de duas partes do signo, como se observa
na Figura 4.

Figura 4. Modelo adaptado de Saussure que explica as duas partes do signo.
Fonte: (SAUSSURE 2006, p. 67)

O signo é o todo que resulta do significante (a forma) e o significado (o conceito).
A relação entre os dois resulta na significação. Observe a Figura 5, que remete a uma
placa comum usada em lojas.

Figura 5. Uma placa comum avisando que a concessionária de carros se encontra aberta.
Fonte: Acervo particular dos autores.

Na Figura 5, o significante seria a palavra aberto. Para um falante de língua
portuguesa, passando por um estabelecimento, isso geraria uma significação, uma vez
que o significado seria que o estabelecimento está funcionando para negócio.
De acordo com Kress e Leeuwen (2000), os signos, ao serem formados, carregam
consigo um significado que é expresso através de modo semiótico. “Este torna
disponível a mais plausível subjetividade, a forma mais apta, que é o significante”
(KRESS; VAN LEEUWEN, 2000, p.6).
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Segundo Santaella (2001, p.2), “somos animais tão complexos como espécie ao
mesmo ponto que o somos enquanto linguagem, instintivamente propensos à
comunicação, pois somos seres sociáveis.” Esta comunicação acontece através de
gestos, sinais, luzes, cores, palavras, formas, volumes, cheiro, tato e olhares. Um jogo
fascinante de interpretação do que é dito e, muitas vezes, do não dito.
Segundo Mayer (2009), ainda existe muita instrução através de palavras. Porém,
hoje, encontramos novas possibilidades através das tecnologias, em especial, as
tecnologias móveis e sem fio. Obtêm-se informações e comunicação através de
imagens, cores, gestos e outros signos. Ferraz (2008, p.154) nos esclarece sobre a
multimodalidade dos signos:
Múltiplas semioses sempre coexistiram, mas assumi-las como objeto de estudo é
ainda algo muito novo. A linguagem do mundo atual privilegia outras
modalidades diferentes da escrita, portanto os eventos de escrita devem ser
vistos, hoje, sob nova perspectiva.

Muitas pessoas perguntam o que significa modalidade. É interessante observar
que modalidade é também um termo usado para evitar a utilização da palavra
linguagem a todo o momento e para tudo. Como linguagem gestual, linguagem do
corpo, linguagem visual. Então, as modalidades são, de acordo com Kress (2001),
recursos pelos quais tornamos significados materiais. Eles tornam os significados
plausíveis. Logo, você pode ouvir, ver, sentir, cheirar. São recursos extras que usamos
para facilitar o entendimento.
Kress e Leeuwen (2000) relatam que há uma relação muito mais abrangente entre
as estruturas da língua e estruturas visuais, as quais seguem algum tipo de construção
social, diferentes interpretações da experiência e diferentes formas de interpretação
social. Algumas coisas podem ser ditas visual e verbalmente. Algumas vezes, podem
ser ditas em parte verbalmente e em parte visualmente. Mas, mesmo quando são ditas
tanto visual quanto verbalmente, a maneira como são ditas é diferente. Eles acreditam
que assim como as pessoas aprendem a ler e a escrever, elas deveriam aprender
sobre as estruturas visuais. Algo como aprender a ler aquilo que não tem palavras.
Araújo (2012) chama a atenção para o fato de que para Kress e Leeuwen, a forma de
apresentação

das

imagens

está

diretamente

associada

aos

significados

representacionais e interativos, podendo produzir determinados sentidos. Segundo
Araújo, para a compreensão desses sentidos, os autores elaboraram três sistemas.
Tais sistemas orientam o processo de leitura das imagens. São eles: valor informativo,
saliência e framing (ARAÚJO, 2012). O valor da informação se refere ao lugar dos
elementos. Diz respeito à localização da informação, se à direita ou à esquerda, no
alto ou embaixo, no centro ou na margem. De acordo com a localização desses
elementos, analisamos o corpus.
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Na Figura 6, observa-se um exemplo de aplicativo free na web, que pode ser
baixado para qualquer aparelho compatível. O app Where’s my monkey? pode ser
baixado para iPhones e iPads e rodado no sistema IOS, e utilizado como warm-up em
atividades de “contação de histórias”, narrativas. O jogo cativa jovens e adultos e
serve como instrumento para narrar as peripécias do macaquinho que não pode ser
pego pelas crianças e que não deve ser incomodado pelos pássaros.

Figura 6. Tela do aplicativo “Where’s my Monkey”. Trata das possíveis peripécias do macaco.
Fonte: Disponível em:<appfinder.lisisoft.com/app/wheres-my-monkey-mickey-monkey.html>. Acesso em:
10 fev. 2016.

Observa-se que ao lado direito encontram-se as teclas refresh, play e more game,
que dão andamento ao novo. Toda a história acontece centrada no núcleo, que, no
caso do aplicativo, é o macaco. Das margens, aparecerão os elementos que irão
interagir com a personagem central. A liberdade para o macaquinho surge na tela em
um contexto superior. Talvez, este seja o motivo do tamanho do macaco em relação
aos outros planos do aplicativo e da ausência do framing, dando liberdade aos
movimentos.
Interessante notar que, com a saliência, tem-se uma ligação entre os elementos
responsáveis pela coerência do todo. Para análise do material, todo o display é
observado, podendo aparecer uma ordenação entre eles, uma hierarquia. Araújo
(2012, p.182) destaca que “uma imagem ou uma página pode destinar diferentes
graus de saliência para seus elementos, criando uma hierarquia de importância entre
eles.” Para Rocha (2005) apud Araujo (2012), o dado pode ser mais saliente que o
novo, ou este mais saliente que o outro, ou ambos igualmente salientes.
Na Figura 7, temos o aplicativo Where’s my Monkey? O app é usado para
narrativas durante as aulas, visualiza-se uma disposição em vários planos. Contudo,
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diferentemente do aplicativo mostrado antes, o Mickey não aparece em um plano
dimensional que dá a ideia de proximidade da personagem.

Figura 7. App “Where’s my Mickey? disponível em: http://www.pocket-lint.com)

As cores usadas lembram os tons dos cartoons tradicionais do Mickey, é provável
que o recurso seja utilizado para aproximar o app de adultos e não apenas do público
alvo, ou seja, as crianças, uma vez que remonta aos filmes da infância. Nogueira
(2007, p. 60) comenta sobre a importância das cores e tons nas imagens.
A cor é um modo semiótico muito versátil. Algumas das funções das cores em
um texto são: atrair a atenção, guiar o olho, estabelecer uma atmosfera e
estabelecer associações. O poder que a cor tem de focar a atenção do leitor é
amplamente reconhecido.

4. METODOLOGIA
4.1 Vivência acadêmica e experiência empírica
Este trabalho teve um cunho bibliográfico e de relato. Resultou de observações ao
longo de dois anos em sala de aula. Podemos dizer que a obtenção propriamente de
dados para o desenvolvimento do estudo foi compilada no dia a dia, registrada em
anotações de aula, quanto à reação dos alunos diante dos aplicativos. Não houve
transcrição de falas do sujeito aluno, uma vez que sua atuação era natural,
espontânea. Não tinham ciência das anotações posteriores.
Todas as observações aconteceram baseadas nos momentos de práticas (quando
os alunos são expostos a exercícios que consolidam o uso da gramática normativa e
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novo vocabulário previamente apresentados). As anotações nunca ocorreram diante
doa alunos, os quais agiam naturalmente. A postura do observador diante do trabalho
foi a de redator das impressões de suas observações.
O trabalho com aplicativos em web e em aparelhos móveis teve início em outubro
de 2011 e seguiu até outubro de 2013. Trabalhar com aparelhos móveis tornou-se
uma constante durante as aulas, e introduzir aplicativos em atividades durante as
aulas e como exercícios após aula tornou-se um fazer semanal. Houve como meta de
pesquisa avaliar o nível de receptividade dos aplicativos, investigando o que dificultava
a aprendizagem. Como a pesquisa não passou pelo comitê de ética, todas as falas e
exercícios serviram como suporte às análises do redator. O estudo enfocou a
multimodalidade dos signos, apontando os fenômenos ocorridos nos usuários, e
analisou a adequação da modalidade dos aplicativos em web e para dispositivos
móveis.
A pesquisa contou com a observação de 45 alunos: adolescentes e adultos,
homens e mulheres, de idades e classes sociais variadas, oriundos das cidades de
Olinda, Recife e Jaboatão. Durante todo o tempo das observações foram utilizados
aplicativos baixados da web sem nenhum ônus para os alunos. O objeto da pesquisa
foi a linguagem, a disposição e utilização dos signos diante do olhar da teoria de
Gunther Kress e seus estudos semióticos. Todos os dados coletados durante a
realização dos exercícios já citados foram anotados a posteriori.
As impressões quanto às observações são relatadas no trabalho através de
gráficos, uma vez que relatos, falas e anexos não poderiam ser utilizados. As
impressões servem não apenas para confirmar dados da teoria como também para
material de pesquisa para estudos futuros, a partir de relatos de experiência dos
alunos (sujeitos) envolvidos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O texto que segue está baseado nos resultados finais da pesquisa. O que
originalmente eram gráficos, aqui, transformou-se em texto corrido. A grande queixa
de todos os envolvidos paira exatamente no aporte principal, a conexão de internet. As
condições físicas da nossa escola e dos laboratórios. Assim como, a dúvida dos pais
em relação à avaliação adotada, o grau de formalidade e informalidade dos resultados.
Ter acesso a práticas diferenciadas que tornem a aprendizagem mais efetiva,
dinâmica, lúdica etc. é um direito de todos. Sabe-se que a aprendizagem ocorre em
níveis diferenciados, mas é muito bom aprender com autonomia, mobilidade e
praticidade. Se os aplicativos são novas ferramentas dentro da aprendizagem com
mobilidade, que os alunos tenham o direito de ter aplicativos inteligentes, bem
2093

elaborados e que estejam de acordo com suas necessidades; propondo caminhos
para os futuros pesquisadores em seus estudos sobre Mobile Learning.
Manteve-se em mente que o aluno de hoje necessita desenvolver novas
habilidades que vão além do mero uso das tecnologias e informações. Acima de tudo,
ele deve ser um leitor crítico e seleto desses dados, mostrar-se apto a se comunicar e
reconstruir os conceitos a que tem acesso. Fez-se necessário analisar e propor
melhorias quanto à linguagem que está sendo utilizada nos aplicativos voltados ao
ensino de língua inglesa, considerando que os aplicativos podem ser bastante
beneficiados pela análise dos signos. Apresentar um norte contemporâneo, prático,
lúdico, eficaz etc. para ser seguido. Vê-se que o caminho é longo e que existe muito a
ser feito, analisado, lido e escrito sobre o assunto.
Acredita-se que as teorias que conduziram esse trabalho foram adequadas para
as considerações, particularmente aquelas de Gunther Kress e Norbert Pachler. Ficou
evidente que os alunos buscam uma linguagem mais acessível, enquadrada aos
tamanhos de tela, o que serve de informação para envolvidos na elaboração e
produção de aplicativos.
Que o resultado final deste estudo consiga ajudar a ampliar a área de pesquisa
associada à linguagem dos aplicativos vista pelo prisma da semiótica. Que o estudo
voltado à linguagem dos apps, seja em web ou através das plataformas para
smartphones, possa estimular investigações futuras sobre as possíveis affordances
(potencialidades) educacionais e a relação entre os aplicativos e a própria área de
mobilidade na educação. E que esta área se renda às evidentes contribuições que a
Semiótica oferece para os trabalhos voltados à aprendizagem com mobilidade.
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Resumo:

O presente estudo teve como objetivo alargar o entendimento dos
autores acerca do impacto da formação contínua de professores do 1.º
CEB na utilização e desenvolvimento de recursos educativos digitais,
por via da implementação de um workshop prevendo a exploração de
uma plataforma de suporte ao processo de ensino e aprendizagem e
de ferramentas da Web 2.0. Com o estudo tentou-se, ainda, indagar
acerca do impacto da formação contínua de carácter teórico-prático no
desenvolvimento de competências tecnológicas de professores e na
promoção da integração das tecnologias nas suas práticas educativas,
de acordo com o referencial teórico Technological Pedagogical Content
Knowledge (TPACK).

Palavras-chave:

Formação contínua, Recursos Educativos Digitais, TPACK, Web 2.0.

Abstract:

This study aims to spread our understanding regarding the impact of
continuing professional development in the use and development of
digital educational resources, through the implementation of a workshop
that explores a learning management system and Web 2.0 tools. This
study also inquired the impact of theoretical and practical continuing
professional development actions in the teachers’ development of
technological skills and in the promotion of the integration of
technologies in educational practices, inquiry supported by the
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) framework.

Keywords:

Continuing professional development, Digital Educational Resources,
TPACK, Web 2.0.

1. A FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES EM TIC
A formação contínua de professores tem vindo a ser preconizada enquanto marco
de mudança, melhoria e concretização de boas práticas educativas, destacando-se a
importância dos professores atualizarem e desenvolverem novas competências ao
longo da carreira docente, acompanhando as mudanças sociais e a emergência de
novas áreas do saber (EFA, 2015; Kamau, 2007; Tenreiro-Vieira, 2010). A importância
da formação contínua é, ainda, destacada enquanto mecanismo privilegiado para diluir
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problemáticas como a formação (inicial) inadequada ou a falta de recursos educativos
de qualidade nas escolas, sendo defendida como essencial para que os professores
atualizem e dominem as matérias curriculares; adotem novos métodos de ensino e
aprendizagem (E-A); e desenvolvam estratégias que promovam o sucesso e o
envolvimento dos alunos nas aprendizagens (EFA, 2015; UNESCO, 2015).
De entre as várias modalidades de ações de formação contínua, destacam-se as
de carácter pedagógico-didático com vista ao desenvolvimento de competências na
área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), reforçadas na última
década pelas expectativas e necessidades de alunos e professores face ao uso
corrente de tecnologias; à crescente introdução de equipamentos tecnológicos nas
escolas; e à crescente oferta/disponibilidade de plataformas de suporte ao processo
de E-A e ferramentas de criação/edição de conteúdos (Costa & Viseu, 2008; Coutinho,
2011; Godinho, 2015; Mota & Coutinho, 2011). A formação em TIC ganha, ainda,
especial importância quando no quadro nacional nos deparamos com dois perfis de
professores: aqueles que olham para as tecnologias com algum distanciamento e
aqueles que fazem uso diário das tecnologias na preparação das suas aulas, mas que
ainda não conseguem integrá-las de forma harmoniosa na prática educativa (Mota &
Coutinho, 2011). Nesse sentido, importa perceber qual o impacto da formação
contínua de professores no desenvolvimento de competências tecnológicas.
Face à multiplicidade de ferramentas tecnológicas hoje disponíveis, são cada vez
mais os professores que demonstram vontade (e curiosidade) em fazer uso das
tecnologias nas suas práticas pedagógico-didáticas (Ramos, Teodoro, & Ferreira,
2011). No entanto, e contrariamente ao que seria expectável, depois de vários anos de
implementação de projetos no âmbito das TIC e de estudos acerca do seu potencial
no processo de E-A, a integração das tecnologias no contexto educativo ainda não
pode ser considerada um sucesso (Bocconi, Kampylis, & Punie, 2012; Castro, 2014;
Costa, 2012; Coutinho, 2011; Edwards & Nuttall, 2015; Ertmer, Ottenbreit-Leftwich,
Sadik, Sendurur, & Sendurur, 2012; Jimoyiannis, Tsiotakis, Roussinos, & Siorenta,
2013; Koehler & Mishra, 2009; Kopcha, 2012; Ramos et al., 2011; Rodrigues, 2014;
Tsai & Chai, 2012). Com vista a perceber o “porquê” da sua integração não estar a
ocorrer como expectável, vários estudos têm vindo a focar-se na identificação dos
constrangimentos subjacentes, identificando barreiras internas à sua integração (e.g.,
as competências tecnológicas dos professores) e externas (e.g., a sua formação em
TIC) (Ertmer et al., 2012; Kopcha, 2012; Tsai & Chai, 2012).
Hew e Brush (2007), baseados na análise de 48 estudos empíricos, puderam
concluir que as três barreiras mais frequentes à integração das tecnologias são a
escassez de recursos tecnológicos (40%), o conhecimento e competências dos
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professores (23%) e as suas crenças e atitudes face às tecnologias (13%) (Ertmer et
al., 2012; Hew & Brush, 2007).
Estes constrangimentos são igualmente apontados por Costa (2008) e Pachler et
al. (2010), que referem que o uso das tecnologias está dependente das competências
pedagógicas e tecnológicas dos professores na exploração do seu potencial
pedagógico na aprendizagem, e do carácter tecnicista e desfasado da problemática de
integração curricular que as formações apresentam.
Também o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE, 2008)
refere que, apesar de cerca de 30% dos professores frequentar anualmente ações de
formação em TIC, uma das principais barreiras à sua integração é a falta de
preparação dos professores, avançando em 2009 com o estabelecimento do
“Referencial de Competências TIC para Professores” (Costa, 2009), que estabelece a
necessidade do professor saber (o que) fazer do ponto de vista pedagógico-didático
com recurso às tecnologias (Guerra, Moreira, & Vieira, 2014).
Em 2010, Sampaio e Coutinho num estudo prevendo sessões de formação de
professores em TIC, puderam aferir que os principais motivos para a baixa utilização
das tecnologias são a insuficiente formação (70%), a falta de tempo para planear
atividades prevendo o uso das tecnologias (65%) e a falta de competências
tecnológicas (55%). Apesar dos constrangimentos apontados, o estudo permitiu,
paralelamente, aferir que 65% dos professores usa frequentemente as tecnologias na
sala de aula, considerando-as importantes e indispensáveis à qualidade das suas
práticas e que a formação em TIC apresenta vantagens do ponto de vista da
aprendizagem e do desenvolvimento de competências tecnológicas (78,6%),
verificando-se que, após o período de formação, 55% dos professores continuou a
utilizar as tecnologias (dados recolhidos por via da aplicação de um inquérito por
questionário quando decorridos nove meses da formação) (Sampaio & Coutinho,
2010).
Rodrigues (2014), num estudo de implementação de um projeto de formação
durante

um

ano

letivo,

envolvendo

53

professores,

pôde

concluir

que,

independentemente do grau de “predisposição para a mudança” (Rodrigues, 2014, p.
853), a maioria dos professores (86%) acha ser difícil utilizar as tecnologias com vista
à alteração das suas práticas educativas, justificando essa dificuldade, entre outros,
com o baixo nível de competências para as utilizar do ponto de vista educativo (43%).
Nesta lógica, a autora refere que, para que os professores assumam práticas de
utilização das tecnologias no processo de E-A, deverão ter oportunidades de formação
contínua com base numa abordagem sócio-construtivista, que pressuponha a
“adaptação de métodos e técnicas pedagógicas” (Rodrigues, 2014, p. 849).
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Importa, assim, perceber de que forma podem ser diluídas as barreiras à
integração das tecnologias nas práticas educativas dos professores.
2. O TPACK E A FORMAÇÃO CONTÍNUA EM TIC
Como descrito anteriormente, diversos estudos demonstram um forte deficit na
preparação de professores ao nível das suas competências tecnológicas e da sua
preparação para a integração das tecnologias nas práticas educativas. Nesta linha de
pensamento, Costa (2012) refere que “mesmo depois de frequentarem os programas
de formação que lhes são oferecidos, os professores e educadores continuam com
fortes dúvidas sobre o que fazer, porque fazer e como fazer” (Costa, 2012, p. 1).
Procurando contribuir para um maior entendimento acerca do conhecimento que
um professor deve possuir, Shulman (1986, 1987) refere que este não pode ser
explicado apenas com base no conhecimento de conteúdo ou no conhecimento
pedagógico, já que isoladamente são insuficientes para dar resposta às necessidades
de aprendizagem dos alunos. Defende, então, que é da intersecção de ambos que o
professor formula estratégias sólidas e promove um processo de E-A adaptado a cada
aluno e contexto. Nesta lógica, Shulman teorizou uma nova dimensão do
conhecimento, que denominou de Pedagogical Content Knowledge (PCK) e que
resulta da interseção do Pedagogical Knowledge (PK), refletido na capacidade de
saber ensinar um determinado conteúdo, e do Content Knowledge (CK), refletido na
capacidade de saber selecionar recursos adequados para ensinar/comunicar um
determinado conteúdo (Shulman, 1986, 1987).
Seguindo esta linha de pensamento, Mishra e Koehler (2006), face às exigências
tecnológicas, acrescentaram uma nova dimensão do conhecimento: o Technological
Knowledge (TK), refletido na capacidade de saber usar recursos tecnológicos no
processo de E-A (Koehler & Mishra, 2009; Mishra & Koehler, 2006). Esta nova
dimensão trouxe, por um lado, uma maior complexidade face às competências que o
professor deve possuir e, por outro, um maior entendimento quanto à relação de
dependência e benefício da articulação das formas de conhecimento para a integração
eficaz das tecnologias no processo de E-A, resultando na conceptualização do
referencial TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge (Ibidem). Este
referencial apresenta-se como a relação de dependência das formas de conhecimento
enunciadas anteriormente, cujo cruzamento resulta em mais três formas complexas de
conhecimento (Figura 1), que passamos a apresentar.
Da interseção entre o CK e o PK, como referido, surge o PCK, refletido na
capacidade do professor ensinar um determinado conteúdo/tema (de diferentes
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formas) e de repensar/adaptar os recursos usando metodologias/estratégias flexíveis.
Esta “transformação do conteúdo” é indispensável atendendo às diferenças dos
alunos, surgindo as tecnologias como um meio facilitador ao envolvimento e motivação
dos mesmos, especialmente se forem adotadas diferentes fontes de informação e
estímulos sensoriais (e.g., diagramas, vídeos, wikis) (Harris & Hofer, 2009; Jimoyiannis
et al., 2013; Koehler & Mishra, 2009; Koh & Chai, 2014; Koh, Chai, & Tay, 2014;
Mishra & Koehler, 2006; TPACK and Matthew J., 2015).
Da interseção entre o CK e o TK surge o Technological Content Knowledge
(TCK), refletido na capacidade do professor selecionar recursos apropriados e
perceber o potencial das tecnologias no processo de E-A e na aquisição e
representação do conhecimento. Atendendo à variedade de ferramentas tecnológicas
disponíveis, os recursos educativos digitais (RED) podem promover uma grande
variedade

e

flexibilidade

de

abordagens

pedagógico-didáticas,

por

via

da

representação de um mesmo conteúdo/tema em diferentes formatos, facilitando a sua
comunicação e apropriação pelos alunos (e.g., mapas conceptuais, infográficos, jogos)
(Ibidem).

Figura 45 - TPACK – reproduzido com a permissão do editor, ©2012 por tpack.org

Da interseção entre o PK e o TK surge o Technological Pedagogical Knowledge
(TPK), refletido na capacidade do professor usar recursos tecnológicos no processo de
E-A e perceber que o potencial da tecnologia não se esgota na sua “função primária”,
i.e., que o seu uso e potencial dependerá sempre dos objetivos definidos e da
capacidade de desenvolver estratégias adequadas. O TPK é, essencialmente, a
compreensão de que as tecnologias mesmo que não sejam pensadas com esse
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objetivo podem servir propósitos educativos, desde que o professor as explore e
adapte às necessidades pedagógico-didáticas (e.g., o Google Docs© inicialmente foi
pensado para fins empresariais, no entanto apresenta um enorme potencial educativo)
(Ibidem).
Por último, da interseção do PCK, TCK e TPK surge o TPACK, refletido na
capacidade do professor saber representar conceitos usando as tecnologias e que
metodologias/estratégias usar para as integrar nas práticas educativas, de saber o que
faz um conceito ser mais fácil/difícil para os seus alunos e como usar as tecnologias
para resolver eventuais problemas de compreensão/apropriação dos mesmos (Koehler
& Mishra, 2009; Koh & Chai, 2014; Koh et al., 2014; Mishra & Koehler, 2006; TPACK
and Matthew J., 2015). Nesta lógica, estudos nacionais relativos à implementação de
formação contínua de professores, segundo o referencial TPACK, têm demonstrado
resultados positivos (Nogueira, Pessoa, & Gallego, 2015).
Em 2010, num estudo levado a cabo por Sampaio e Coutinho, as autoras referem
que “a aposta deverá passar necessariamente pelo desenho de modelos de formação
que vão de encontro ao desenvolvimento integrado das competências docentes de
acordo com o referencial do TPACK” (Sampaio & Coutinho, 2010, p. 3978).
Castro (2014), num estudo sobre a importância da utilização de RED no processo
de E-A, sustentando a sua abordagem por via do referencial TPACK, concluiu que os
professores fazem uma utilização muito moderada das formas de conhecimento e que
a formação e certificação representam meios importantes para alterar esta realidade,
i.e., a autora defende que a valorização das competências dos professores potencia e
melhora o desenvolvimento do TPACK.
Ainda em 2014, Barbosa num estudo centrado na análise da integração das
tecnologias nas práticas da Educação Pré-Escolar e do 1.º CEB, refere o impacto
positivo da formação contínua segundo o referencial TPACK, entre outros, na
alteração de práticas pedagógico-didáticas, no desenvolvimento das formas de
conhecimento, no contacto com novas ferramentas, e na promoção de uma nova
perspetiva de integração das TIC (Barbosa, 2014).
Pelo exposto, é desejável que a formação em TIC dote os professores de
competências pessoais (reflexivas) e técnicas, de acordo com metodologias assentes
em situações concretas de exploração das tecnologias e respeitando as componentes
afetiva e cognitiva dos professores (Costa & Viseu, 2008), i.e., as suas perceções em
relação à utilidade e eficácia das tecnologias no processo de E-A e as suas
competências no uso e exploração pedagógica das mesmas.
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3. PROBLEMA E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO
O presente estudo partiu da identificação de uma necessidade de formação no
âmbito das TIC por um Agrupamento de Escolas (AE) português da zona centro do
país, sendo implementado um workshop no âmbito da formação contínua de
professores do 1.º CEB no ano letivo de 2015/2016, da responsabilidade de uma
Formadora acreditada na área das Tecnologias Educativas. A pedido do AE, foi
concebido um workshop no sentido de explorar o potencial da Web 2.0 no apoio ao
processo de E-A da Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, estabelecendo-se
como principais objetivos, promover a experimentação e fomentar o uso de
plataformas e ferramentas da Web 2.0 na utilização e desenvolvimento RED.
O estudo teve como objetivos alargar o entendimento dos autores acerca do
impacto da formação contínua no/a:
(a) utilização de RED pelos professores;
(b) desenvolvimento de RED pelos professores;
(c) desenvolvimento do TPACK.
4. METODOLOGIA
De carácter descritivo-exploratório, o estudo seguiu uma metodologia qualitativa,
composta por seis fases complementares, que passamos a apresentar.

4.1. Desenho do workshop
Desenho do workshop através do levantamento dos princípios orientadores ao
desenvolvimento de formação contínua (Decreto-Lei n.º 22/2014 de 11 de fevereiro,
que estabelece o regime jurídico da formação contínua); e da definição das atividades
prevista para o workshop com base na abordagem learning-technology-by-design
(referencial TPACK), conjugando a teoria com a prática (Harris & Hofer, 2009; Mishra
& Koehler, 2006).

4.2. Desenvolvimento de Guiões de exploração
Desenvolvimento de Guiões de exploração pedagógico-didática de uma
plataforma de suporte ao processo de E-A e de ferramentas da Web 2.0 para o
desenvolvimento de RED (um guião para cada área disciplinar), através do
levantamento do Estado da Arte de plataformas e ferramentas; do enquadramento do
seu potencial educativo; e da definição de propostas de exploração pedagógico-
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didáticas suportadas pela literatura (projetos/estudos implementados no âmbito da
integração das TIC na prática educativa).

4.3. Desenvolvimento de instrumento de recolha de dados
Conceção e desenvolvimento de um instrumento de recolha de dados
(questionário), sendo na conceção adotados critérios suportados pela literatura
(livros/artigos relativos a Metodologias de Investigação (1) em Educação, (2) por
questionário e (3) sociais). O desenvolvimento desenrolou-se em quatro etapas
correlacionadas

(desenvolvimento

da

versão

inicial, exame

e

validação de

especialistas, implementação de estudo-piloto e desenvolvimento da versão final),
optando-se por um formato online (Google Forms®).

4.4. Implementação do workshop
Implementação do workshop nas instalações do AE, facto que promoveu uma
maior familiaridade e à vontade com o material tecnológico usado – computadores da
Sala de Informática, usada para formação em TIC. O workshop foi organizado em dois
momentos: (1) breve exposição oral acerca de plataformas de suporte ao processo de
E-A e ferramentas da Web 2.0 e o seu potencial educativo; e (2) exploração de uma
plataforma (Edmodo®) e de ferramentas para o desenvolvimento de RED
(Mindmeister® – mapas conceptuais/mentais; Storybird® – ebooks; Lucidpress® –
posters interativos; e Prezi® – apresentações interativas).

4.5. Levantamento de dados
Aplicação do inquérito por questionário à amostra do estudo no final do workshop,
organizando-se o instrumento em quatro partes: as duas primeiras relativas às
perceções acerca do workshop e da utilização e desenvolvimento de RED; a terceira
relativa às tipologias de RED privilegiadas; e a quarta relativa à caracterização dos
participantes. O questionário possuía uma área inicial informativa acerca do propósito
e objetivos do mesmo, com vista a diminuir constrangimentos associados ao uso
posterior

dos

dados

(exclusivo

para

fins

investigativos)

e

assegurando

a

confidencialidade dos inquiridos (Martins, 2006).

4.6. Tratamento e análise de dados
Tratamento e análise descritiva dos dados recolhidos por via do questionário,
sendo adotados critérios suportados pela literatura (livros/artigos relativos a Estatística
descritiva e inferência estatística) e recorrendo-se ao software IBM SPSS Statistics
22® (Estatísticas descritivas: tabelas de frequência e de referências cruzadas). Os
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dados foram, ainda, analisados à luz das formas de conhecimento do referencial
TPACK.
Atendendo à dimensão da amostra do estudo, os autores optaram por cruzar os
dados obtidos com estudos nacionais de maior escala, por via de uma Revisão de
Literatura Integrativa.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Caracterização dos participantes
O inquérito por questionário foi aplicado a professores do 1.º CEB (16,7% do sexo
masculino e 83,3% do sexo feminino), com idades compreendidas entre os 34-44 anos
de idade (33,3%) e os 45-55 anos de idade (66,7%). Do total dos respondentes, dois
possuíam Licenciatura – Curso via Ensino ou com Ramo Educacional, sendo que os
restantes possuíam o Complemento de Formação Científica e Pedagógica para
Professores do 1.º CEB. Todos os professores pertenciam ao Quadro de Escola, com
tempo de serviço docente compreendido entre os 10 e os 30 anos.

5.2 Impacto da formação contínua na utilização de RED
Ao nível da utilização de RED, 66,7% dos professores concorda completamente
que os RED ajudam a tornar as aulas mais dinâmicas, paralelamente a 83,3% que
concorda completamente com a sua mais-valia enquanto meio para promover a
motivação dos alunos para as aprendizagens. No que se refere ao potencial dos RED
na promoção de um maior envolvimento dos alunos nas aprendizagens, na facilitação
do

entendimento

de

temáticas

e

no

melhoramento

da

consolidação

das

aprendizagens, todos os professores concordam completamente. Estes resultados vão
ao encontro de estudos realizados que referem que os professores consideram o uso
das tecnologias importante e indispensável à qualidade das práticas educativas e que
promovem o envolvimento e motivação dos alunos (Barbosa, 2014; Sampaio &
Coutinho, 2010).
Cruzando as perceções dos professores relativamente aos RED com a intenção
de usar pelo menos uma das ferramentas da Web 2.0, apresentadas no workshop, na
sua prática educativa, de usar e desenvolver RED e de promover atividades de
desenvolvimento de RED pelos alunos, todos têm intenção de usar e desenvolver
RED no futuro (Tabela 1). Estes resultados são corroborados por vários estudos que
refletem o impacto positivo da formação contínua na predisposição dos professores
para usarem as tecnologias nas suas práticas educativas, nomeadamente o estudo de
Sampaio e Coutinho (2010) que refere que os professores, depois de frequentarem
formações no âmbito das tecnologias, passam a usá-las de forma frequente.
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Note-se, no entanto, que alguns professores, apesar de manifestarem
concordância completa com a mais-valia dos RED, optam pela concordância no que
toca à sua utilização e desenvolvimento futuro. Estes resultados refletem os
constrangimentos defendidos por alguns autores, que sugerem uma dicotomia entre a
perceção dos professores em relação à utilidade e eficácia das tecnologias no
processo de E-A e as suas competências tecnológicas no uso e exploração
pedagógica das mesmas, demostrando alguma resistência na sua utilização, apesar
de acreditarem que são uma mais-valia (Costa & Viseu, 2008; Mota & Coutinho, 2011).
No entanto, não é menor a importância da intenção de todos os professores depois do
workshop quererem usar RED e ferramentas da Web 2.0 na sua prática pedagógica
(Tabela 1).
Tabela 3 – Cruzamento entre a perceção acerca da importância da utilização de RED com a
intenção de uso/desenvolvimento futuro (n=6)
Os RED ajudam-me a tornar as aulas mais dinâmicas
A utilização de RED promove a motivação dos alunos para
as aprendizagens
A exploração de RED promove um maior envolvimento dos
alunos nas aprendizagens
Os RED facilitam o entendimento de temáticas pelos alunos
Os

RED

permitem

uma

melhor

consolidação

das

aprendizagens pelos alunos
Irei usar pelo menos uma das ferramentas da Web 2.0
apresentadas no workshop na minha prática pedagógica
Irei desenvolver RED com recurso a ferramentas da Web 2.0
para lecionar Língua Portuguesa, Matemática e/ou Ciências

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

4

Irei promover atividades de desenvolvimento de RED pelos
alunos com recurso a ferramentas da Web 2.0 para a
aprendizagem da Língua Portuguesa, Matemática e/ou
Ciências
0 = Sem opinião; 1 = Discordo completamente; 2 = Discordo; 3 = Concordo; 4 = Concordo completamente

5.3 Impacto da formação contínua no desenvolvimento de RED
Ao nível do desenvolvimento de RED, 33,3% dos professores concorda que
desenvolver RED valoriza a sua prática pedagógica, sendo que 66,7% concorda
completamente. Relativamente à dificuldade subjacente ao desenvolvimento de RED,
83,3% dos professores concorda (completamente) que desenvolver RED é muito
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complicado. Estes resultados corroboram os de Rodrigues (2014) que refere que 86%
dos professores sente que é difícil utilizar as tecnologias.
Quanto às implicações ao nível da carga horária no desenvolvimento de RED,
83,3% dos professores concorda (completamente) que desenvolver RED implica uma
carga horária muito acrescida. Estes resultados vão igualmente ao encontro dos
resultados de outros estudos que referem a falta de tempo dos professores para a
preparação de aulas integrando as tecnologias e/ou de recursos tecnológicos, como
um dos constrangimentos à integração das tecnologias nas práticas educativas
(GEPE, 2008; Sampaio & Coutinho, 2010).
No que se refere à flexibilidade das ferramentas para o desenvolvimento de RED,
a maioria dos professores (66,6%) discorda (completamente) com a pouca flexibilidade
das ferramentas da Web 2.0. Em matéria de disponibilidade de ferramentas, as
opiniões divergem de forma significativa, verificando-se que 50% dos professores
concorda (completamente) com a afirmação ‘Existem poucas ferramentas na Web
para desenvolvimento de RED’, enquanto os restantes 50% discorda completamente.
Esta divergência pode ser reflexo da participação de alguns professores em formações
anteriores de carácter (mais) tecnicista e desfasado da problemática da integração
curricular das tecnologias ou de baixo índice de formação em TIC (Costa, 2008;
Pachler, Preston, Cuthell, Allen, & Pinheiro-Torres, 2010; Sampaio & Coutinho, 2010),
i.e., a falta de experiências de discussão, contacto e exploração de ferramentas
tecnológicas muitas vezes induzem os professores a acreditar que existem poucas
ferramentas ao seu dispor.
Cruzando as perceções dos professores relativamente à dificuldade de
desenvolvimento de RED com a perceção relativamente à adequação das propostas
de exploração pedagógico-didática, apesar de a maioria concordar (completamente)
que desenvolver RED é muito complicado, todos concordam (completamente) que as
propostas foram adequadas (Tabela 2).
Tabela 4 – Cruzamento entre a perceção acerca da dificuldade no desenvolvimento de RED
com a adequação da proposta (n=6)
Desenvolver RED é muito complicado
A proposta de exploração lançada no workshop foi
adequada

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

3

4

3

4

3

2

4

4

3

4

4

3

0 = Sem opinião; 1 = Discordo completamente; 2 = Discordo; 3 = Concordo; 4 = Concordo completamente
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Se, por um lado, a literatura sublinha a dificuldade no uso das tecnologias
apontada pelos professores (Cassim & Obono, 2011; Castro, 2014; Rodrigues, 2014;
Teo, 2011), a respeito deste cruzamento importa clarificar que, por adequação das
propostas, se entende a adequação das atividades propostas aos objetivos definidos
para o workshop e para as atividades e do nível de dificuldade de exploração das
ferramentas adotadas aos níveis de competências tecnológicas dos professores. Ora,
este cruzamento de dados deve ser analisado com algum cuidado já que, se por um
lado todos os professores concluíram as atividades e foram capazes de desenvolver
RED demonstrando um bom nível de competências tecnológicas, por outro,
manifestam concordância (completa) com o elevado nível de dificuldade no
desenvolvimento de RED. Parece-nos que, muito mais do que um constrangimento de
carácter tecnológico, estamos perante um constrangimento de carácter afetivo, muito
em parte relacionado com a confiança dos professores quanto ao uso das tecnologias
e com as suas crenças em relação ao que a tecnologia representa (ideia préconcebida de que as tecnologias são difíceis de usar) (Barbosa, 2014; Castro, 2014;
Costa, 2012, 2008; Ertmer et al., 2012; Hew & Brush, 2007; Koh et al., 2014; Pachler
et al., 2010).
Cruzando as perceções dos professores relativamente à carga horária despendida
no desenvolvimento de RED, com a intenção de desenvolver RED futuramente,
apesar de a maioria acreditar que desenvolver RED implica uma carga horária muito
acrescida, todos têm intenção de desenvolver RED futuramente (Tabela 3).
Tabela 5 – Cruzamento entre a perceção acerca da carga horária despendida no
desenvolvimento de RED com a intenção de desenvolvimento futuro (n=6)
Desenvolver RED implica uma carga horária muito acrescida
Irei desenvolver RED com recurso a ferramentas da Web 2.0
para lecionar Língua Portuguesa, Matemática e/ou Ciências

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

3

4

3

4

4

2

4

3

3

3

4

4

0 = Sem opinião; 1 = Discordo completamente; 2 = Discordo; 3 = Concordo; 4 = Concordo completamente

Este resultado tem especial interesse quando analisado à luz do impacto positivo
da adoção de modelos de formação de acordo com o referencial TPACK,
nomeadamente na construção da autoconfiança dos professores por via da
experimentação apoiada de (novas) ferramentas tecnológicas, promovendo uma nova
perspetiva de integração das tecnologias (Barbosa, 2014).
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5.4 Impacto da formação contínua no desenvolvimento do TPACK
Ao nível das atividades propostas com vista ao desenvolvimento de RED, importa
sublinhar que todos os professores concluíram todas as atividades e foram capazes de
desenvolver RED (mapas conceptuais, ebooks, posters interativos e apresentações
interativas), demonstrando um bom nível de competências tecnológicas. Isto sublinha
a importância da adoção da abordagem learning-technology-by-design (Harris & Hofer,
2009; Mishra & Koehler, 2006), enfatizando o aprender a fazer, conjugando a teoria
com a prática – refletida no workshop, pela adoção de dois momentos
correlacionados, o primeiro dedicado a uma breve exposição oral acerca de
plataformas de suporte ao processo de E-A e de ferramentas da Web 2.0 e seu
potencial educativo e o segundo dedicado à exploração de uma plataforma e de
ferramentas de desenvolvimento de RED – promovendo, dessa forma, a apropriação
de conhecimentos tecnológicos pelos professores, por via do contacto com (novas)
ferramentas tecnológicas, e a promoção de uma nova perspetiva de integração das
tecnologias nas suas práticas educativas (Barbosa, 2014). Os dados obtidos
corroboram o descrito ao se registar que 100% dos professores concorda
(completamente) com a adequação das propostas de exploração pedagógicodidáticas.
Atendendo a que todos os professores têm intenção de usar RED na sua prática
futura (Tabela 1), é seguro afirmar que a formação teve um impacto positivo no
aprofundamento/desenvolvimento da capacidade de perceber a mais-valia das
tecnologias no processo de E-A e na perceção do seu potencial nas diferentes
abordagens e representações do conhecimento (Koehler & Mishra, 2009; Koh & Chai,
2014; Koh et al., 2014; Mishra & Koehler, 2006; TPACK and Matthew J., 2015).
De igual forma, ao nível da intenção de desenvolvimento de RED, em que todos
concordaram (completamente) que irão desenvolver RED futuramente, podemos
afirmar que a formação teve um impacto bastante positivo no desenvolvimento da
capacidade de perceber/sublinhar o potencial das tecnologias na adoção de diferentes
abordagens metodológicas e de representação de conteúdos/temáticas; do potencial
educativo dos RED no processo de E-A; e da disponibilidade e flexibilidade das
ferramentas da Web 2.0 para o desenvolvimento de RED em vários formatos (Ibidem).
Cruzando as perceções dos professores relativamente ao workshop com as
respostas à questão Gostaria de frequentar outras formações nas áreas da utilização e
do desenvolvimento de RED? (Tabela 4), pudemos verificar que, para além da
adequação das propostas de exploração anteriormente referida, a adequação dos
conteúdos veiculados e do material disponibilizado, bem como as dinâmicas de
proximidade e acompanhamento do formador, são fatores determinantes para os
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professores manifestarem vontade em frequentar outras formações nas áreas
abordadas.
Tabela 6 – Cruzamento entre a perceção acerca do workshop e a vontade de frequentar outras
formações (n=6)
Os conteúdos veiculados no workshop foram adequados aos
objetivos definidos
O material disponibilizado no workshop foi adequado
A proposta de exploração lançada no workshop foi
adequada
O/A formador/a desenvolveu dinâmicas adequadas aos
objetivos propostos
O/A formador/a acompanhou os formandos de forma
adequada no decorrer do workshop
Gostaria de frequentar outras formações nas áreas da
utilização e do desenvolvimento de RED?

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

0 = Sem opinião; 1 = Discordo completamente; 2 = Discordo; 3 = Concordo; 4 = Concordo completamente

Atendendo ao caráter teórico-prático do workshop, o facto de os professores
manifestarem vontade em frequentar outras formações nas áreas da utilização e do
desenvolvimento de RED vem sublinhar a importância da formação em tecnologias ser
suportada por metodologias como a adotada, enquadrando e promovendo a reflexão
em torno da importância e mais-valias do uso das tecnologias ao serviço da Educação,
e promovendo oportunidades de experimentação e confrontação com as tecnologias
em contexto específicos (Costa, 2012; Formosinho & Araújo, 2011; GEPE, 2008;
Godinho, 2015; Guerra et al., 2014; Nogueira et al., 2015; Rodrigues, 2014).
Durante o workshop a formadora promoveu, ainda, dinâmicas de contiguidade e
colaboração entre pares e formando-formadora, e apoiou os professores na
exploração da plataforma e das ferramentas adotadas (diluição de eventuais
constrangimentos tecnológicos). Os cenários de formação inscritos nestas dinâmicas
são, igualmente, propícios a que os professores se sintam apoiados e motivados para
novas experiências formativas, já que dimensões como a afetividade, valores e
saberes dos professores são respeitadas, valorizadas e potenciadas do ponto de vista
do desenvolvimento de competências partilhado (Ibidem).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo permitiu sublinhar o impacto positivo da formação contínua de
carácter teórico-prático no desenvolvimento de competências tecnológicas por
professores e de atitudes favoráveis à integração das tecnologias no processo de E-A,
atendendo que este tipo de formação permite o contacto com referenciais
metodológicos e teóricos que suportam a prática educativa e a exploração
pedagógico-didática das tecnologias.
As sessões de formação de acordo com o referencial TPACK (abordagem
learning-technology-by-design) promovem, assim, o saber em ação. Note-se que o
modelo de formação adotado, assente essencialmente em experiências de
desenvolvimento de RED com recurso a ferramentas da Web 2.0, promoveu a
apropriação do seu potencial educativo e despertou a vontade dos professores (depois
da formação) fazerem uso das ferramentas exploradas e usarem e desenvolverem
RED, estabelecendo, assim, a ponte com as suas salas de aulas e com os seus
alunos.
Formar professores implica, assim e no nosso entender, apostar em metodologias
ativas e geradoras de experiências contextualizadas e aproximadas das suas
necessidades, dando-lhes a possibilidade de contactar com diferentes ferramentas
com potencial educativo e de serem apoiados na sua exploração. Estamos em crer
que as novas exigências tecnológicas, que resultam da crescente necessidade de
integrar as tecnologias nas práticas educativas, aliadas à sua rápida evolução, são
aspetos preponderantes para que os (futuros) professores sintam cada vez mais
vontade e necessidade de dominarem as tecnologias de base para a sua integração
ao nível curricular, bem como para desenvolverem os seus próprios RED.
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Resumo:

A docência na modalidade de educação a distância (EAD)
tem ampliado sua participação no ensino superior brasileiro
nas últimas décadas. A tutoria, por se tratar de um termo
polissêmico, se torna passível a múltiplas interpretações
fazendo com que os agentes que desempenham essa
atividade tenham dificuldade de compreender o real
significado
da
sua
participação
na
construção
do
conhecimento e a extensão dos seus limites de ação e
intervenção no plano docente. O presente estudo apresenta
resultados relacionados a aspetos que estão sendo
aprofundados em uma Tese de Doutoramento em Ciências da
Educação, especialidade em Tecnologia Educativa, pela
Universidade do Minho e tem como propósito: (i) refletir
sobre a percepção dos e-tutores quanto aos aspetos que
mais influenciam na aprendizagem dos seus alunos e (ii)
apresentar as estratégias que são utilizadas de forma mais
intensa e recorrente em suas práticas pedagógicas no
contexto da EAD. Para dar resposta a essas indagações, o
artigo apresenta os resultados empíricos preliminares obtidos
a partir da aplicação de questionários envolvendo 35 etutores de duas Instituições Públicas de Ensino Superior
vinculadas ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB),
no estado do Ceará. A abordagem metodológica tem
natureza exploratória e foi utilizada em decorrência do tema
ser pouco explorado na perspectiva da função pedagógica do
e-tutor, em se tratando do olhar que este tem sobre si
mesmo e suas práticas enquanto educador e promotor da
aprendizagem.

Palavras-chave:

Educação a distância; educação superior; aprendizagem a
distância; estratégias de e-tutoria.

Abstract:

Teaching in distance education has increased its share in
Brazilian higher education in the last decade. Since tutoring
is a polysemic term, it is susceptible to multiple
interpretations leading agents that perform this activity to
having difficulty in understanding the real meaning of their
participation in the construction of knowledge and the extent
of their actions and intervention in the teaching plan. This
study presents results referring to aspects that are being
deepened in a Doctoral Thesis in Educational Sciences,
specialization in Educational Technology, at Universidade do
Minho, Portugal. The main objectives are: (i) depict the etutors' perception on the aspects that most influence on their
students’ learning and (ii) present the strategies that are
mostly used by e-tutors in the context of distance education.
To answer these questions, this paper presents preliminary
empirical results obtained from a questionnaire applied with

2114

35 e-tutors in two public institutions of higher education
linked to the Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), in
the state of Ceará. The methodological approach is an
exploratory research and has been used since some e-tutor
pedagogical functions are still underexplored in literature
considering the perception that the e-tutor has on themselves
and on their practices as an educator and promoter of
learning.
Keywords:

Distance education; higher education; distance learning; etutorial strategies.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
A educação a distância no mundo apresenta diversas visões, modo de
operacionalização educativa e de gerenciamento da aprendizagem. Litto, citado em
Kipnis (2009), menciona que "o contexto histórico de cada país influencia sua maneira
particular de organização e tratamento de normas" (Kipnis, 2009, p.212) e isso nos faz
crer que cada experiência se apresenta singular em suas particularidades.
No caso brasileiro, a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB),
em 2005, representou um marco na viabilização de cursos a distância no cenário
educacional em um país com dimensões continentais e que se deparava com um
déficit considerável de oferta de curso superior.
O referido Sistema foi idealizado em um modelo misto que privilegia a educação a
distância1 e que se distingue das demais experiências verificadas no mundo por adotar
uma gestão descentralizada dos processos e serviços educativos e por seu formato
que se estrutura a partir da articulação entre: (i) as Instituições Públicas de Ensino
Superior

(IPES)

brasileiras,

que

se

tornam

responsáveis

pela

concepção,

desenvolvimento, produção e oferta de cursos a distância,e (ii) o segmento
governamental, que atua na viabilização de infraestrutura e custeio dos recursos
humanos com atuação nos Pólos de Apoio Presencial estrategicamente localizados,
de forma a suprir demandas educativas em nível superior.
Na UAB, o papel docente é desempenhado por quatro diferentes atores: o
professor conteudista, o pesquisador, o tutor presencial e o tutor a distância, cada qual
com atribuições específicas, porém interdependentes, sendo estas definidas nos
instrumentos legais que amparam o Sistema. Portanto, no referido modelo, a atuação
de cada um desse atores no processo educativo assume um contorno particular,
envolvendo motivações, estratégias e desafios que se diferenciam conforme a função
exercida.
1

Na UAB, os momentos presenciais são destinados à avaliação dos estudantes, estágios
curriculares, defesa de trabalhos de conclusão de curso e atividades relacionadas a
laboratórios de ensino.
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Entretanto, para apontar caminhos que permitam a melhoria no processo
educativo é fundamental que se compreenda como os distintos atores educacionais se
percebem e como eles articulam as dimensões dos saberes profissionais no contexto
da educação1 em seu espaço de atuação para o alcance de resultados de
aprendizagem dos seus alunos.
O e-tutor, sujeito principal deste estudo, é aqui representado como aquele que
atua predominantemente na virtualidade e que experiencia na sua praxis um conjunto
de situações didáticas complexas, cuja gênese pode estar associada à formação
curricular e pedagógica desse ator educativo, sua adaptabilidade à cibercultura, seu
perfil instrucional, suas vivências e experiências no plano pessoal e profissional,
dentre outros factores. Corrêa e Silva apresentam elementos que se configuram como
desafios ao e-tutor no âmbito pedagógico:
a adaptação a padrões de linguagens específicas para essa modalidade,
sensibilidade para lidar com o aluno virtualmente, capacidade de motivar e
articular os saberes a partir de práticas pedagógicas que melhor se ajustem às
formas de apresentação de conteúdos online aproveitando as funcionalidades
disponibilizadas por plataformas de comunicação das mais variadas; habilidade
para a navegação e conhecimento do ambiente virtual; além da abertura para
inovar a partir das experiências proporcionadas por cada realidade educacional e
suas especificidades. (Corrêa e Silva, 2015).

O presente artigo, portanto, aborda a e-tutoria a partir dos aspetos teóricos
encontrados na legislação que regulamenta o Sistema UAB e de contribuições que
partem de autores que investigam o referido tema. No campo empírico, o estudo
apresenta as estratégias pedagógicas assumidas por um grupo de 35 e-tutores
atuantes em 2 IPES localizadas no nordeste brasileiro vinculadas à UAB e a
percepção que estes têm em relação aos factores que mais têm influenciado na
aprendizagem dos seus alunos.
2. ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PELO E-TUTOR
Na Resolução do FNDE/CD/nº 044, de 29 de dezembro de 2006, que regulamenta
os tipos de profissionais atuantes no Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, o
tutor a distância seria aquele “participante dos cursos e programas da UAB,
selecionado pelas instituições vinculadas ao Sistema UAB, para o exercício das

1

Tardif (2014) apresenta a idéia do saber docente como um saber plural constituído a partir da
formação profissional e dos saberes disciplinares, curriculares e da prática quotidiana, ou seja,
experienciais, sendo este afetado pelas relações sociais (procedimentais ou afetivas)
desenvolvidas entre os agentes educativos.
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atividades típicas de tutoria em educação a distância, sendo exigida experiência no
magistério ou formação pós-graduada”.
Partindo do perfil do e-tutor acima mencionado, que define ser aquele que cumpre
“atividades típicas de tutoria”, muito pouco se pode concluir em termos da construção da
identidade do e-tutor e como conceber uma formação docente coerente com as
necessidades específicas da função.
Segundo o disposto nas orientações presentes na página de apresentação
UAB/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES1, "tutor
é o profissional selecionados pelas IPES vinculadas ao Sistema UAB para o exercício
das atividades descritas a seguir. No entanto, cabe às instituições de ensino
determinar, nos processos seletivos de tutores, as atividades a serem desenvolvidas
para a execução dos Projetos Pedagógicos, de acordo com as especificidades das
áreas e dos cursos". As atividades mencionadas acima se situam em:
Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes;
acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; apoiar o
professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes; manter
regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA e responder
às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas; estabelecer contato
permanente com os alunos e mediar as atividades discentes; colaborar com a
coordenação do curso na avaliação dos estudantes; participar das atividades de
capacitação e atualização promovidas pela instituição de ensino; elaborar
relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à coordenação
de tutoria; participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do
professor responsável; apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas
atividades presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações.

Entretanto, esse agrupamento de atividades se situam no plano operacional e
pouco contribuem para o entendimento das demandas pedagógicas que incidem sobre
o e-tutor.
Neste sentido, alguns autores debatem a necessidade de delimitação do papel do
tutor há mais de uma década. Maggio (2001) defende que o papel do tutor é uma das
questões mais debatidas em EAD, enquanto Emerenciano, Sousa e Freitas(2001)
apontam em seus estudos a necessidade de se pensar sobre essa função e de se
avançar na proposição de uma ressignificação do nome tutor.

1

A página eletrónica da UAB/CAPES onde está apresentado o conceito e as atribuição do
tutor
é:
http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=50:tutor&catid=1
1:conteudo&Itemid=29 (visualização em 03 de maio de 2016).
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Corroborando com a tentativa de se perceber o e-tutor a partir de seu
posicionamento no enfrentamento de situações didácticas envolvendo o aprendente,
Karsenti (2006) descreve dois tipos de formas de tutoria, em que o primeiro assume
uma posição proativa no processo de ensino-aprendizagem enquanto o outro se limita
a reagir às demandas externalizadas pelos alunos. No contexto das atribuições, para
Aretio (2002), este teria que desempenhar diversas tarefas, as quais estariam
apresentadas em três grupos: (i) de orientação, (ii) institucional e de conexão do tutor
e (iii) acadêmica.
Analisando a acepção da palavra tutor e os avanços nas discussões relativas aos
papéis e as novas relações que emergem no contexto da EAD, verifica-se que as
especificidades que identificam a atuação do educador que exerce a função de tutoria
ainda se encontram pouco estabelecidas em termos de competências, habilidades e
atitudes requeridas para a realização do que Kenski (2010) denomina de “trocas
pedagógicas online”. Essas novas relações de trocas e compartilhamento no contexto
educacional suscitam a necessidade de um modelo que os represente, o que é
esperado do tutor em termos de currículo, gestão da sala de aula e dos saberes
(didáctica) e mecanismos de acompanhamento e avaliação que se coadunem com uma
estrutura interativa, partilhada e colaborativa de ensino.
As estratégias utilizadas pelos e-tutores que fizeram parte da pesquisa e que
subsidiaram o presente artigo foram captadas a partir de sua percepção e seu olhar sobre
si mesmo e suas práticas.
3. METODOLOGIA
A abordagem metodológica do estudo tem natureza exploratória e utilizou como
instrumento de investigação a realização de questionários aplicados online utilizando o
aplicativo Google Docs com 35 tutores a distância pertencentes a UAB no Estado do
Ceará, no período entre outubro de 2015 e janeiro de 2016, abrangendo os aspetos: (i)
dados gerais de caracterização do(a) entrevistado(a); (ii) perfil docente do e-tutor(a);
(iii) aspectos motivacionais do e-tutor(a); (iv) avaliação de suas práticas pedagógicas e
(v) percepção do e-tutor em relação à UAB.
O presente artigo apresentou como recorte o perfil do entrevistado e duas
questões que se situavam no contexto da práxis, em que a primeira apresenta os
factores que mais influenciam na aprendizagem do aluno na percepção do docente
que exerce a função de tutor a distância no contexto da EAD e a segunda envolve as
estratégias e a postura pedagógica adotado pelos e-tutores.
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4. RESULTADOS
4.1. Perfil dos entrevistados
A secção de Dados de Caracterização do Entrevistado apresenta a distribuição
por sexo, idade, tempo de atuação como e-tutor e de atuação específica na UAB. Os
e-tutores entrevistados pertencem a 2 IPES localizadas no Estado do Ceará, Brasil,
em que a maioria se situa como representante do sexo feminino (63%), com 37% do
sexo masculino. Em relação à idade, os e-tutores participantes da pesquisa estão
presentes de forma mais numerosa na faixa etária entre 21 a 39 anos (obtiveram o
mesmo percentual de representação entre as faixas B e C apresentadas na Tabela 1,
com 31,43%), seguido com pouca diferença para a faixa etária entre 40 e 49 anos
(25,72%) e com uma reduzida participação de e-tutores com idade superior a 50 anos
(11,42%).
Tabela 1
Distribuição dos e-tutores por faixa etária

Classes de idade
A - Até 20 anos
B - Entre 21 e 29 anos
C - Entre 30 e 39 anos
D - Entre 40 e 49 anos
E - Acima de 50 anos
Total

Respostas
0
11
11
9
4
35

%
0
31,43
34,43
25,72
11,42
100

Do universo pesquisado, apenas 26% mencionaram ter passado por experiências
anteriores como e-tutores da UAB em outras Instituições.
Em relação ao tempo de atuação como tutor a distância da UAB, em anos,
observou-se que a concentração se situa no intervalo de 1 a 5 anos, com 15 das 35
respostas, enquanto as demais obtiveram 2 respostas positivas cada.
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Gráfico 1
Participação anterior como e-tutor x tempo de e-tutoria na UAB

4.2 Factores que mais influenciam a aprendizagem do aluno e as
estratégias utiizadasnas práticas docentes do e-tutor
Segundo Salmon (2011), os e-moderadores1 é que mantém a aprendizagem viva,
afirmando que se este for motivador e competente, tudo o mais e torna menos
importante.
Para compreensão de quais os factores que mais influenciavam no alcance da
aprendizagem por parte do aluno utilizou-se como pergunta de partida uma indagação
que questionava: para além do seu papel, quais os aspetos considera que geram
maior contribuição para a aprendizagem do aluno em EAD?
Na percepção do e-tutor, obtida a partir dos resultados evidenciados pelas
respostas aos questionários, e apresentadas na Tabela 2, observou-se uma
convergência de pontos de vista do universo respondente no entendimento que para
que a aprendizagem seja atingida é necessário que diversos aspetos estejam a
contento. Essa constatação se deve à evidência de que poucos aspetos tiveram
incidência de respostas abaixo da média (22,72) e o fato do desvio padrão, ou seja, a

1

Salmon caracteriza de e-moderatores a nova geração de formadores que trabalham com

aprendentes online.
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dispersão estatística em relação a média, ter sido baixa (4,11), permitiu a validação de
que todos os factores apresentam relevância para a aprendizagem.
Para esse grupo de e-tutores foi considerado como elementos geradores de maior
impacto para a aprendizagem do aluno a qualidade do material instrucional e do ambiente
virtual de aprendizagem, seguido pela interatividade na navegação pelo AVA.
Ainda com base na tabela 2, percebeu-se que a credibilidade dos atores
envolvidos no processo também foi considerado importante.
A inovação dos recursos de aprendizagens disponibilizados e a credibilidade na
EAD foi verificada como aspecto de grande relevância em mais de 50% das respostas,
ficando a qualidade da IPES que certifica o Curso em última posição.
Tabela 2
Aspetos que contribuem para a aprendizagem do aluno em EAD

Aspetos analisados
qualidade do material instrucional
qualidade do ambiente virtual de aprendizagem
interatividade na navegação pelo AVA
credibilidade dos atores envolvidos no processo
inovação dos recursos de aprendizagens disponibilizados
credibilidade na EAD
qualidade da IPES que certifica o Curso

Respostas
27
27
26
23
20
19
17

%
77,14
77,14
74,29
65,71
57,14
54,29
48,57

Gráfico 2
Aspetos que contribuem para a aprendizagem do aluno em EAD

Para a composição da Tabela 3, os 35 e-tutores manifestaram livremente os
factores que consideraram mais alinhadas à sua praxis, sem que houvesse indicação
da quantidade de ítens a serem assinalados e sem apresentação de ranking
previamente definido. Para facilitar o entendimento da representatividade das
informações obtidas, utilizou-se 3 classes que representaram a distribuição de
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frequência para agrupamento do conjunto de dados, de forma a dividir o universo de
respostas em grupos de estratégias. As classes foram definidas a partir da incidência
percentual de utilização, quais sejam: alta (classe 1, com 75% a 100% das respostas),
média (classe 2, de 50% a 74% das respostas) e baixa (classe 3, de 0% a 49% das
respostas).
Observando as referidas respostas dos inquiridos por meio do questionário,
verifica-se que os aspetos que se sobressaíram, sob o ponto de vista do e-tutor, foram
aqueles que estão tradicionalmente associados ao papel docente, independentemente
da modalidade utilizada no processo de ensino-aprendizagem, e que estão
apresentados na classe 1. Os aspetos mais valorizados, portanto, se situaram no
estímulo ao processo de ensino-aprendizagem, no investimento em esclarecer as
dúvidas do alunos de modo sistemático e a disponibilidade para correção de
atividades propostas.
A classe 2 reúne as estratégias que obtiveram percentual de respostas entre 50%
e 74%,

abrangendo aspetos mais relacionados ao contexto da EAD, permeando

factores psicológicos, de estímulo a autonomia e de natureza operacional. Observouse, entretanto, que a maior parte das estratégias apontadas pelo questionário (8 dos
14 quesitos) pertencem a essa classe, sendo avaliadas pelos e-tutores como sendo de
médio grau de utilização.
Os aspetos que foram menos enfatizados, representados pela classe 3, se
centraram no contexto avaliativo e propositivo, no reduzido estímulo para aspetos de
desenvolvimento do espírito científico e na percepção da construção do saber pela via
da transmissão de conhecimento baseado na educação bancária freiriana, em que o
aluno recebe passivamente de conhecimento que lhe é depositado pelo docente.
Verifica-se, entretanto, que essas respostas estão margeando o limite percentual
médio, (situando-se entre 42,86% e 45,71%), o que reforça a conclusão de que
mesmo os aspetos presentes na classe de mais baixa na incidência de respostas são
representativos.
Tabela 3
Estratégias utilizadas nas práticas pedagógicas do e-tutor
Classes
1
alta
(75% a 100%)
2
média
(50% a 74%)

Aspetos analisados
estímulo ao processo de ensino-aprendizagem a distância
esclarecimento sistemático de dúvidas surgidas por parte dos
alunos
correção de atividades

Resp.
30

%
85,71

28

80,00

27

77,14

apoio emocional aosalunos

25

71,43

mediação e acompanhamento pedagógico
promoção da interatividade e estímulo a participação dos
alunos

24

68,57

24

68,57
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incentivo ao aprofundamento de conteúdos
colaboração em instigar discussões e diálogos construtivos
entre alunos
orientação na realização das atividades propostas

3
baixa
(0% a 49%)

23

65,71

23

65,71

23

65,71

motivação para a realização de atividades e para o
desenvolvimento da aprendizagem individual e compartilhada

23

65,71

abertura dos fóruns, chats e moderação das atividades
educativas realizadas de modo síncrono e assíncrono

21

60,00

análise do desempenho dos alunos e proposição
alternativas para melhoria do rendimento acadêmico

16

45,71

estímulo ao aluno para a pesquisa e investigação

16

45,71

explicação de conceitos

15

42,86

de

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estudo apresentado, observou-se a percepção do e-tutores referentes à
docência no contexto da EAD a partir dos aspetos que estes valorizam para a
aprendizagem e as estratégias pedagógicas adotadas em sala de aula virtual.
Na análise dos resultados, verifica-se que enquanto os factores que mais se
evidenciam para a aprendizagem estão centrados no material instrucional e no AVA,
as estratégias que mais ganham relevo se situam no âmbitoda didáctica, o que pode
causar estranheza quanto ao grau de importância dedicado à aprendizagem não se
ver refletido directamente nas estratégias utilizadas para superação dos desafios dos
e-tutores. Entretanto, o facto se explica na medida em que o e-tutor não tem poder de
interferir nesse âmbito, passando esse quesito a ser pontuado para efeito de
importante factor para adoção de políticas de aprimoramento na produção de
conteúdos e navegação e não para efeito de estratégia e-docente.
Em relação aos aspetos de segunda linha de interesse para a aprendizagem, que
envolvem os atores e os recursos disponibilizados, estesse articulam com estratégias
de também segunda classe de importância, em que a presença desses mesmos
atores sob a forma colaborativa, motivadora em torno dos recursos se encontra
perfeitamente clara e coerente.
Os factores verificados como de menor relevância para a aprendizagem se situam
em

áreas

periféricas

ao

tema,

aopasso

que

as

estratégias

de

menor

representatividade margeiam o envolvimento dos tutores a distância em atividades
docentes de avaliação de desempenho, pesquisa, investigação o que demonstra a
reduzida valorização do tema por parte dos entrevistados e uma percepção por parte
destes da necessidade de autonomia do aluno em contraponto ao modo de
aprendizagem com presença activa do e-tutor.
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Para o aprofundamento do tema e ampliação das discussões que permeiam as
reflexões presentes no artigo, o estudo desenvolverá como passo seguinte a
realização de grupos focais envolvendo tutores que participam de grupos de pesquisa
na área da aprendizagem, docência e da e-tutoria.
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Resumen:

Esta investigación se centra en el análisis de la presencia docente en
una Community of Inquiry, dentro del marco teórico propuesto por
Garrison y colaboradores. Se analizan las comunicaciones en un
entorno b-learning en Eduación Superior, estás comunicaciones son
realizadas a través de chats, foros y correos electrónicos. Se utiliza una
metodología mixta para observar las categorías y subcategorías
propuestas en el modelo teórico. Se observan comunicaciones, en
mayor y menor porcentaje de los elementos: facilitación del discurso,
enseñanza directa y diseño/organización.

Palabras clave:

Comunidad de aprendizaje, Educación Superior, Presencia docente.

Abstract:

This research focuses on the analysis of the teaching presence in a
Community of Inquiry, based on the theoretical model of Garrison and
colleagues. Communications are analyzed in a b-learning environment
in higher education, effected via chats, forums and e-mails. A mixed
methodology is employed to observe the categories and subcategories
proposed in the theoretical model. Communications are observed in
higher and lower percentages of these elements facilitating
discourse, direct teaching and design / organization.

Keywords:

Community of inquiry, Higher education, Teaching presence.

1. INTRODUCCIÓN
La tecnología influye en el quehacer de la educación, así, la comunicación virtual
es un elemento que debe ser investigado en el contexto del siglo XXI.
Las herramientas telemáticas —entendidas como canales de comunicación entre
alumnado y profesorado— conducen a situaciones de interacción entre éstos que
pueden apoyar nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. Estos modelos están
señalados las directrices sobre la educación universitaria en el espacio europeo
(mayor protagonismo del alumnado, mayor grado de seguimiento, mayor grado de
autonomía en el aprendizaje, …). Los contenidos no son los determinantes por sí solos
de la calidad de la educación; interviene también la capacidad del profesorado de
gestionar la experiencia educativa, el tipo de interacciones producidas en el
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intercambio y, como señala Ferraté (2000), la optimización de las posibilidades
comunicativas introduciendo en el proceso la interactividad. Si consideramos como
objetivos la reflexión del alumnado, la cooperación y el trabajo en equipo podemos
considerar que la gestión de la comunicación debe ser desarrollada por un
profesorado cualificado.
2. COMMUNITY OF INQUIRY
El marco teórico y metodológico que sustenta la presente investigación se
enmarca en la propuesta de Garrison y Anderson (2003) que se centra en el análisis
de las comunicaciones virtuales. Está constituido por los elementos: social, cognitivo y
docente y “se remite a las raíces y valores centrales de la educación superior” (pág.
xxi), llamado Community of Inquiry (en adelante CoI). Son tres los fundamentos
teóricos de este marco:
a) Propuestas de Lipman (2003) que añade la idea de una actividad social como
el fundamento de la experiencia educativa, al concepto de comunidad de
aprendizaje. Basado en los más óptimos resultados de aprendizaje en una
comunidad formada por profesorado y estudiantes.
b) Las propuestas de Dewey se observan en el concepto de presencia cognitiva
en la CoI y también en la idea de la educación como la reconstrucción de las
experiencias mediadas por la colaboración. Así, el modelo teórico CoI concibe
el proceso formativo muy alejado de las concepciones de independencia del
alumnado. El profesorado y el alumnado se comunican y esto supone el eje
central de la transacción educativa. De esta forma, Garrison, Anderson y
Archer (2010) apuntan:
“El objetivo de nuestro trabajo en el marco de la CoI fue proporcionar un
marco conceptual que pudiera garantizar el orden, la comprensión
heurística y una metodología para estudiar el potencial y la eficacia de la
conferencia por computadora … el objetivo era definir, describir y medir los
elementos de una experiencia educativa de colaboración y substancial.”
(p. 6)

c) Influencias de Vigotsky ya que las bases teóricas del marco teórico CoI se
asientan en la perspectiva de concepción constructiva-cooperativa de la
enseñanza. Donde existe una profunda relación entre la influencia de la
sociedad y la construcción personal del aprendizaje (Garrison, Anderson y
Archer, 2000) dando prioridad a la interacción entre el conocimiento
socialmente construido y el significado individual. De esta forma, la concepción
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no asimilacionista, profunda y crítica aportan una visión transaccional de la
experiencia educativa.
Los objetivos de la propuesta CoI se orientan a aprender a pensar de modo
creativo y crítico utilizando la autodisciplina. En la propuesta el profesorado es pieza
clave ya que debe garantizar la ponderación entre las actividades educativas
conjuntas e individuales. Asimismo son necesarios el discurso crítico y la reflexión
para organizar y seleccionar los contenidos, de analizar las interpretaciones erróneas
de conceptos y asegurar los resultados más óptimos posibles. De esta forma como
señalan Garrison y Anderson (2003) la experiencia educativa requiere de un arquitecto
y un animador para diseñar, dirigir y alimentar la transacción educativa para alcanzar
resultados previstos y considerando las necesidades y capacidades del alumnado.
La presencia docente es quehacer del profesorado, sin embargo para GallegoArrufat & Gutiérrez-Santiuste (2014) esta presencia también es ejercida y asumida por
el alumnado. De esta forma, la relación entre alumnado y profesorado siendo el núcleo
de la experiencia educativa supone un proceso complejo donde ambos tienen
responsabilidades complementarias e importantes.
Las herramientas tecnológicas posibilitan que el profesorado virtual pueda asumir
un estilo de enseñanza tradicional. Sin embargo, en entornos online este estilo está
cambiando y ampliando a través de la asunción de los roles de tutor (Rotta y Ranieri,
2005), mediador y facilitador (Laurillard, 2002) y líder (Gallego–Arrufat, Gutiérrez–
Santiuste y Campaña–Jiménez, 2013).
La presencia docente es la garante

de un equilibrio transaccional adecuado

(Lowenthal, 2009), de conducir la experiencia educativa y hacer el seguimiento de los
resultados obtenidos de acuerdo con una pauta temporal presentada por el
profesorado y aceptada por los estudiantes.
En el modelo de CoI establece que la presencia docente debe atender a los
siguientes aspectos, llamados subcategorías en este estudio:


Diseño y organización relacionados con la macroestructura y al proceso. El
primero son las decisiones estructurales adoptadas antes de que comience el
proceso. El segundo, está relacionado con las decisiones para la adaptación
a los cambios durante la transacción educativa. De esta forma para Garrison
y Anderson (2003) la responsabilidad del profesorado incluye: organizar y
presentar las actividades y guiar el discurso.



Facilitar el discurso con el objetivo de construir el conocimiento considerando
que esta responsabilidad implica reconocer a la comunidad de aprendizaje
con la capacidad de potenciar la construcción de significados, y potenciadora
de la promoción de la comprensión mutua entre los miembros. Mantener la
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comunicación de naturaleza reflexiva requiere de aportaciones de calidad y
un discurso bien centrado, productivo e identificar las ideas y conceptos
importantes para la experiencia educativa. Así, para Garrison y Anderson
(2003) las aportaciones del profesorado son útiles como modelo a la calidad
del discurso en vistas de obtener resultados constructivos, aportando fuentes
adicionales de información, diagnosticando errores de concepto, orientación
con el fin de implicar a los estudiantes más desventajados y evitar que sean
solo algunas personas las que dominen el debate.


El tercer aspecto está relacionado con la enseñanza directa. Entendida como
la guía y diagnóstico en situaciones de errores de concepto. En este caso el
liderazgo del profesorado se pone en práctica a través de intervenciones
proactivas y directas. También Kupczynski, Ice, Wiesenmayer y McCluskey
(2010), señalan que es un liderazgo intelectual y académico para proveer al
alumnado de herramientas que faciliten trabajar en un nivel superior.

El objetivo de la presente investigación es analizar la presencia docente en una
comunidad virtual en Educación Superior.
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Muestra
La muestra está compuesta por 98 alumnos y 2 profesoras que participaron en la
experiencia educativa a través de chats y foros. Anteriormente habían analizado el
material propuesto por el profesorado (documentos oficiales, wikis, blogs, etc.) de
forma individual.
Las edades del alumnado oscilan entre 19 y 38 años -

X  22,74; Mo  21;   3,6

y la distribución respecto al sexo es de 89,2% de mujeres y 10,8% de hombres.

3.2. Recogida de datos
El estudio contempla las comunicaciones virtuales durante dos cursos en un
entorno b–learning en Educación Superior. Las herramientas utilizadas son las
comunicaciones virtuales (foros y chats) y dos cuestionarios sobre la percepción que
tiene el alumnado en relación a la presencia docente. Se utilizaron 454 mensajes de
foros y las comunicaciones de 63 chats. Los chats se desarrollaron en 14 salas
durante 30-40 minutos cada una. Los foros estuvieron abiertos durante la participación
en los chats y posteriormente se dejaron abiertos para completar la actividad
formativa. Tuvieron una duración de 3 meses cada uno.
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3.3. Análisis de datos
Se ha utilizado un sistema categorial basado en las propuestas de Garrison y
Anderson (2003) y Cleveland–Innes y Fung (2004) y los hallazgos encontrados en el
proceso codificador.
Para asegurar que el sistema categorial es claro y las categorías y subcategorías
están correctamente definidas se ha procedido al análisis de la concordancia a través
de Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI=,584). Se ha realizado con tres
codificadoras. También se ha procedido a una doble revisión de la asignación de las
unidades temáticas a los indicadores.
Los cuestionarios fueron utilizados para observar la percepción que había tenido
el alumnado en relación a las subcategorías docentes (facilitar el discurso, enseñanza
directa y diseño/organización) tanto con el chat como con el foro —un cuestionario
para cada herramienta. Las respuestas eran tipo Likert de diferencial semántico y
gradientes ordinales. Fueron valorados por ocho expertos obteniendo un CCI=.84 (pvalue=.000). La fiabilidad se obtuvo a través del alfa de Cronbach obteniendo:
cuestionario foro -  ,87 y cuestionario chat -  , 79 .
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Análisis de las comunicaciones virtuales
En los chats la presencia docente se ha encontrado en un 11% de las
comunicaciónes y un 15% en los foros. La Figura 1 muestra la distribución según
herramientas de comunicación.
Foros
Facilitar discurso
Enseñanza directa
Diseño/Organización

12%

Chats

42%
72%

20%
16%

38%

Figura 1. Distribución de las categorías de presencia docente.

La diferencia encontrada en las dos herramientas de comunicación señalan que
existe un predominio en los foros en relación a la Enseñanza Directa mientras que en
los chats existe una distribución más homogénea entre Facilitar el Discurso y el
Diseño/Organización.
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La Tabla 1 muestra según cada herramienta del porcentaje de cada indicador:
Tabla 1
Comparativa según herramientas y descripción de indicadores docentes
Subcategoría
Diseño/

Indicador
Programa

Chats
5,77%

Foros

Descripción

1,37%Decisiones estructurales adoptadas.

Organización

Fijar el programa.
Métodos

1,86%

3,41%Organizar actividades. Cuestiones
generales organizativas.

Calendario
Medio

3,63%
16,37%

2,05%Establecer un calendario.
7,51%Sentencias que aclaran la utilización de

pedagógico
Pautas

la herramienta tecnológica.
1,71%

0,68%Sentencias que exponen
comportamientos sociales en las
comunicaciones virtuales.

Observaciones

6,79%

0,88%Sentencias que se sitúan el debate en
un nivel superior exponiendo aspectos
metacognitivos.

Ajustarse

1,87%

—

Modificaciones sobre el programa con el
fin de adaptarse a las circunstancias
que pueden surgir.

Enseñanza

Presentar

1,12%

—

Directa

Sentencias que exponen el contenido a
tratar.

Centrar

5,86%

—

Sentencias que centran el objeto de
debate en los temas específicos.

Resumir

2,05%

24,57%Sentencias que resumen el contenido
de la discusión.

Confirmar

1,30%—

Confirmar lo que se ha entendido
mediante la evaluación y el feedback
explicativo.

Inyectar

9,50%

47,78%Inyectar conocimiento desde diferentes
fuentes.

Facilitar el

Áreas

0,47%

—

Discurso

Identificar cuáles son los puntos de
acuerdo o discrepancia.

Consenso

0,47%

—

Sentencias encaminadas a la
aceptación por parte de todos los
integrantes.

Animar

5,30%

7,97%Animar las contribuciones de los
estudiantes.

Clima

1,21%

—

Orientación hacia el establecimiento de
un clima de estudio.
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Tabla 1
Comparativa según herramientas y descripción de indicadores docentes
Subcategoría

Indicador

Chats

Extraer

Foros

30,79%

Descripción

2,69%Extraer opiniones de los participantes
para promover el debate.

Curiosidad

1,49%

—

Sentencias que incitan a profundizar en
los temas tratados.

Técnico

2,68%

2,39%Responder o aclarar preocupaciones
técnicas.

Los indicadores señalados en la Tabla 1 con más peso en la comunicación son:
 Medio Pedagógico encontramos, por ejemplo:
“Este es un lugar de encuentro y debate, podemos opinar, debatir, expresar
nuestra ideas con ejemplos, reflexiones, etc.” (chatS1_11G5)

 Inyectar donde se hallan:
“A raíz de todo lo que se está diciendo en este hilo, he encontrado un artículo de
un periódico español de hoy mismo, 6 de mayo de 2011 que refleja muy bien
todas las ideas que estamos aportando. Os dejo el link para que aquellos que
queráis lo leáis.” (foro 2011 hilo3)

 Extraer, en donde localizamos:
“Yo creo que la dicotomía se plantea en el acento hacia el control (a través de
filtros, por ejemplo) o la concienciación ¿qué pensáis?” (chatS3_11G2b)

El segundo objetivo de la investigación es observar quién realiza las aportaciones
docentes, el profesorado o el alumnado. La Tabla 2 recoge este análisis.
Tabla 2
Autoría de las comunicaciones

Indicador
Programa

Chat (%)
Profesorado
90%

Foro (%)

Alumnado

Profesorado

10%

100%

Alumnado


Métodos

51,28%

48,72%

70%

30%

Calendario

73,30%

26,70%

66,67%

33,33%

Medio pedagógico

61,11%

38,89%

13,64%

86,36%

Pautas

95,89%

4,1%



100%

Observaciones

83,33%

16,67%



100%
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Tabla 2
Autoría de las comunicaciones

Indicador

Chat (%)
Profesorado

Foro (%)

Alumnado

Profesorado

Alumnado

14,52%





100%







100%







Ajustarse

85,48%

Presentar
Centrar
Resumir

86,36%

13,64%



100%

Confirmar

92,86%

7,14%





Inyectar

49%

51%

5%

95%

Áreas

100%







Consenso

100%







14,29%

85,71%

Animar

89,47%

10,53%

Clima

92,31%

7,69%





Extraer

96,07%

3,93%

28,57%

71,43%







100%

Curiosidad
Técnico

25%
90,32%

75%
9,68%

El chat es la herramienta que recoge más diversidad de comunicaciones
docentes. El alumnado ha tenido una activa participación en diversos indicadores
confirmando que la comunidad de aprendizaje es dinámica y que el alumnado es
partícipe y está integrado. Las tareas docentes son compartidas con el profesorado en:
ofrecer pautas de desarrollo de las actividades, acordar fechas de trabajo, resumir las
exposiciones anteriores, resolver problemas técnicos, exposición de comportamientos
sociales correctos en la comunicación virtual, orientar sobre la utilización de las
herramientas tecnológicas, poner a disposición de los compañeros información
procedente de diversas fuentes de información, preguntar opiniones sobre los temas
tratados y animar a los compañeros.
Por otro lado, el profesorado mantiene más carga comunicativa en: exposición del
contenido a tratar en cada chat o hilo del foro, realizar las modificaciones en el
programa para adaptarse a las circunstancias, identificar los puntos de acuerdo y
desacuerdo entre los miembros del grupo, confirmar lo que se ha entendido mediante
el feedback, decisiones estructurales del programa, análisis e incitación hacia la
profundización de los temas tratados y establecimiento de un clima de estudio.

2132

4.2. Análisis de la percepción del alumnado
La percepción del alumnado se ha observado a través de los cuestionarios,
encontrando que ésta ha sido muy alta en relación a la presencia docente. La escala
utilizada es de 4 niveles obteniendo en el x  3,74; ,225 chat y en los foros
x  3, 71; , 310 .

Todas las subcategorías han sido percibidas en niveles semejantes como muestra
la Tabla 3.
Tabla 3
Valoración del alumnado de las categorías docentes

Chats

Foros

x



x



Facilitar el Discurso

3,76

,331

3,64

,490

Enseñanza Directa

3,79

,304

3,71

,376

Diseño/Organización

3,76

,235

3,73

,298

Subcategoría

5. CONCLUSIONES
Nuestra comunidad de aprendizaje virtual ha llegado a ser un lugar de debate, de
encuentro y de contrastación de opiniones orientada a los objetivos de aprendizaje.
La orientación constructivista de las actividades realizadas en chats y foros ha
posibilitado que alumnado se co-responsabilice de los aspectos docentes que
tradicionalmente han sido desarrollados por el profesorado. Aparece un liderazgo
distribuido entre los integrantes del grupo que atañe a la promoción de la comprensión
mutua a los ajustes en la programación para adaptarse a las necesidades formativas
de todo el grupo y a intervenciones directas sobre asuntos específicos de los
contenidos.
Desde el marco teórico CoI seguido en el estudio, se considera que el profesorado
es una pieza clave en la transacción educativa. En nuestro caso, se ha observado a
través, sobre todo, de facilitar al alumnado la coparticipación dentro de la comunidad
sobre la responsabilidad compartida.
En el caso de los foros se ha observado un carácter más reflexivo haciendo
posible la implicación del profesorado y del alumnado en los aspectos de resumir y
centrar los temas tratados. Por otro lado, el carácter más inmediato y semejante a la
comunicación oral de los chats ha facilitado una comunicación más encaminada a
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aspectos de facilitación del discurso y de organización de los miembros de la
comunidad.
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118 - A CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICO-TECNOLÓGICA DOS PLANETÁRIOS
DIGITAIS NA AVALIAÇÃO FORMATIVA
Gesoaldo Maia de Oliveira
Resumo:

Não é frequente refletir sobre a avaliação formativa a partir
das contribuições das atividades educacionais que se
realizam fora do âmbito escolar. A dimensão fundamental do
processo de aprendizagem depende da escola, classificatória
e tituladora, mas esta não pode estar dissociada do
quotidiano do aprendiz, desprezando a educação informal e a
não-formal. Através de uma experiência com um planetário
digital móvel, numa escola no Brasil, professores e alunos
conseguiram reverter uma situação de aprendizagem cujo
conteúdo a escola já tinha dado por assimilado. Neste texto,
discutem-se os conceitos básicos de educação não-formal onde o planetário digital está inserido -, faz-se um ligeiro
comentário sobre a avaliação formativa e expõe-se uma
prática de ensino das ciências em planetário.

Palavras-chave:

Novas tecnologias, Ensino de Ciências, Avaliação formativa,
Educação não-formal, Planetário.

Abstract:

It's not common practice to reflect on formative assessment
from the starting point of the contributions of the educational
activities that take place outside the school environment. The
fundamental dimension of the learning process depends on
the school, which works as a qualifying entity. The school,
however, cannot be dissociated from the daily routine of the
learner in order to neglect or undermine the informal and
non-formal education. Through an experiment with a mobile
digital planetarium, in a school in Brazil, teachers and
students managed to reverse a learning situation whose
contents the school had given has understood by the
students. The text begins with a reference to the basic
concepts of non-formal education - where the digital
planetarium is part - a mild review on formative assessment
is offered and teaching practice in planetary sciences is thus
approached.

Keywords:

New
technologies,
Science
Education,
assessment, Non-formal education, Planetarium.

Formative

1. INTRODUÇÃO
Numa sociedade em que as mudanças são extremamente dinâmicas, o processo
de ensino e aprendizagem na escola ganha continuamente novos contributos. Os
professores devem não somente cumprir a sua matriz educacional, amplamente
discutida nas diretrizes governamentais, como precisam de responder ao volume de
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informações que são produzidas na sociedade, a um ritmo cada vez mais acelerado,
por exigência de um mundo altamente competitivo.
Têm surgido diversas formas de contributos que auxiliam significativamente a
educação escolar. Dentre estes contributos externos à escola, o Planetário – inscrito
como museu - ocupa uma posição de destaque, pois trabalha com uma das
ferramentas didático-tecnológicas mais avançadas de comunicação visual, ainda
pouco explorada nos meios académicos - o projetor planetário digital.
Os museus, segundo Dierking (2005) e Falk (2001), são espaços cada vez mais
utilizados por estudantes e professores, que procuram nestes ambientes uma forma
de compreender e melhorar os significados recebidos na sala de aula, nomeadamente
no ensino das ciências.
2. A AVALIAÇÃO FORMATIVA
Segundo Bloom et al. (1983), podemos mencionar, pelo menos, três tipos de
funções da avaliação: a avaliação diagnóstica, realizada numa primeira fase e no início
de um processo de aprendizagem; a avaliação formativa, servindo para medir as
competências, a formação de cunho mais pedagógico; e a avaliação sumativa, a
classificatória, simplesmente numérica, aquela que vai quantificar ou com que se
pretende quantificar um saber, expressando-se em números, mais para efeitos
estatísticos que de de formação.
A avaliação formativa é a principal avaliação na formação de um indivíduo e a
mais próxima do que pretende a educação formal. É por ela que se acompanha o
progresso real do aluno e aquela que contribui para desenvolver as suas capacidades
cognitivas.
Tomar-se-á o planetário digital com o intuito de se fazer uma análise sobre a
contribuição deste recurso nos resultados da avaliação formativa da educação formal.
3. OS PLANETÁRIOS DIGITAIS E A ESCOLA
A partir da década de 80 surgiram os planetários digitais, mas foi só na viragem
do século que começaram a conquistar o mercado mundial. Os caríssimos e já antigos
projetores ótico-mecânicos que trabalhavam a Astronomia como tema central vão
sendo substituídos, aos poucos, pela nova tecnologia digital, diversificando as áreas
de atuação, cujo limite é a imaginação dos operadores.
Sabe-se que há uma parceria silenciosa entre os planetários e as escolas. Uma
pesquisa realizada por Oliveira (2010), no Brasil, aponta que 76% do público que
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participa nas visitas a planetários são jovens estudantes do ensino básico. Numa
investigação preliminar, esta taxa de participação é, com poucas variações, mantida
em Portugal, no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos e em diversos outros
países.
A inovação digital deverá aproximar ainda mais os planetários do currículo
escolar, clarificando e solidificando os seus conteúdos.
Domingos (2006) discute, com muita propriedade, duas tradições teóricas e
investigativas da avaliação formativa: a tradição francófona, que preconiza que o
sujeito da aprendizagem está centrado no aluno; e a tradição anglo-saxónica, na qual
a aprendizagem é um ato pedagógico centrado no professor.
Dir-se-ia que a aprendizagem nos planetários se adequa mais à aprendizagem
centrada no aluno, uma vez que há muito pouca interação entre os participantes;
todavia, algumas experiências realizadas apontam para melhores resultados quando o
professor já tinha realizado uma intervenção pedagógica na escola (experiência anglosaxónica).
4. PRÁTICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS EM PLANETÁRIO COM A NOVA
TECNOLOGIA - ANTERIOR E POSTERIOR À AVALIAÇÃO FORMATIVA
Os alunos de uma determinada escola privada, no Brasil, foram desafiados a
desenvolver uma atividade, na comunidade local, a fim de que pudessem divulgar a
escola, proporcionando-lhe maior visibilidade.
No dia da festa, professores, alunos, pais, parentes, amigos e convidados
comemorariam o aniversário à noite, contemplando um céu noturno, a olho
desarmado. Todos os alunos deveriam envolver-se, pois eles é que seriam os
monitores dos seus familiares e convidados.
O objetivo era convencer a comunidade local de que os métodos de ensino
utilizados por aquela instituição eram os mais adequados em relação às outras
escolas circunvizinhas e assim aumentar o número de matrículas. No fundo, tratou-se
de uma espécie de marketing de resposta em que a aprendizagem dos alunos ficaria
associada ao nome da instituição.
A fim de consolidar os conhecimentos adquiridos, a direção arrendou um
planetário móvel de pequeno porte, a permanecer no pátio da escola durante cinco
dias, antes do grande evento. Os alunos deveriam assistir a uma sessão e, nos dias
subsequentes, convidariam um colega que estivesse matriculado noutra escola para
participar nas atividades.
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Todos os conteúdos apresentados foram estudados em anos anteriores pelos
alunos, cada qual no seu tempo. Imaginou-se que não teriam dificuldade na
aprendizagem e conseguiriam transmitir as informações com facilidade aos seus
convidados. Não foi o que aconteceu!
Primeiramente, realizou-se uma sessão experimental com a participação de
setenta alunos. Constatou-se, neste teste, que os alunos tiveram muita dificuldade em
compreender os conteúdos apresentados no planetário, pois somente nove alunos
(12,86%) obtiveram entre 81 a 90% de respostas corretas.
Não se esperava que a totalidade dos alunos chegasse a 100%, mas a estimativa
mais pessimista apontava que 80% dos participantes conquistariam a faixa dos 71 a
80% de questões corretas. Com estes dados preliminares, chegou-se à conclusão de
que os alunos não conseguiriam cumprir os objetivos da proposta inicial.
Para reverter a situação, foi constituído um novo grupo composto por cento e vinte
alunos divididos, proporcionalmente, em quatro grupos. A intenção era procurar uma
melhor maneira de assimilar os conhecimentos.
O primeiro grupo (G1) iria assistir à sessão sem qualquer intervenção pedagógica;
o segundo grupo (G2) assistiria à sessão somente após uma intervenção pedagógica
por parte dos seus professores em sala de aula; o terceiro grupo (G3) receberia duas
intervenções pedagógicas em contexto de sala de aula, uma anterior e outra posterior
à sessão; e o quarto grupo (G4) não somente receberia duas intervenções
pedagógicas, como assistiria duas vezes à mesma sessão.
5. RESULTADO DA EXPERIÊNCIA
Constatou-se que o Grupo G1, aquele que não tinha passado por nenhuma
intervenção pedagógica, não avançava nas explicações. No grupo G2, 55% dos
alunos ficou na faixa de 81 a 90% de respostas corretas e conseguia explicar parte
das informações, mas ainda não sentia segurança ao ser indagado sobre o mesmo
assunto, de outra forma. No grupo G3, 72% dos alunos ficou na faixa de 81 a 90% de
respostas corretas - explicavam todos os conteúdos, mas restavam ainda algumas
dúvidas. No grupo G4, aquele que recebeu duas intervenções no Planetário, 95% dos
alunos ficou na faixa de 91 a 100% das respostas certas: os alunos não somente
dominaram o assunto, como ficaram eufóricos, momento a partir do qual começaram a
liderar as explicações entre os demais colegas e a procurar informações
complementares.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que a avaliação formativa é aquela que vai “medir” a formação real
do aprendiz, cumpre ao professor equacionar a prática pedagógica nas suas mais
diversas funções. Atualmente, há uma gama considerável de recursos que pode
auxiliar o professor de ensino de ciências na educação formal.
Pela experiência realizada, foi possível perceber que o planetário trouxe uma nova
forma de apresentar os conteúdos, pela utilização de imagens e sons que solidificaram
os conhecimentos já adquiridos e pela facilitação dos conhecimentos a estudar.
Cabe à escola e ao professor executar as diretrizes, mas cabe-lhes ainda estudar
a estratégia de ensino, a sua didática, os seus recursos, a sua prática. Neste sentido,
as novas tecnologias, se bem utilizadas, contribuem significativamente para a real
aprendizagem dos conteúdos escolares.
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Resumo:

A presente comunicação faz parte integrante de uma
investigação sobre as expectativas de professores e alunos
três (03) cursos de Licenciatura na modalidade a distância
(EAD) sobre o processo de avaliação realizado durante a
formação inicial de futuros docentes, realizada por uma
equipe de apoio à pesquisa e prática pedagógica, tendo
como objetivo compreender as reais perspectivas dos
agentes do processo avaliativo da aprendizagem dos alunos,
vislumbrando desenhar linhas orientadoras para a otimização
do emprego da plataforma utilizada para a uma
aprendizagem eficaz dos alunos (e professores).

Palavras-chave:

Avaliação online, Educação a Distância, Perspectivas de
professores.

Abstract:

This communication is part of an investigation into the
expectations of teachers and students three (03) Degree
courses in distance learning/ e-learning on the evaluation
process carried out during the initial training of future
teachers, conducted by a team of support research and
teaching practice, aiming to understand the real prospects of
the agents of the evaluation process of student learning,
glimpsing draw guidelines for platform use of optimization
used for effective learning of the students (and teachers).

Keywords:

Online evaluation, E-learning, Teacher Perspective.

1. INTRODUÇÃO
Os termos ‘aberto’ e ‘a distância’ refletem na maioria dos casos um ensinamento
por alguém removido no tempo e no espaço do aluno com a missão de incluir
dimensões de uma maior abertura e flexibilidade, em termos de acesso (Almeida,
2001). Sob tal premissa, considerar os aspectos da modalidade EAD de cursos de
graduação e pós-graduação apresenta-se, atualmente, como uma como ponto
promocional da comunicação e de disponibilização de informação para os clientes da
aprendizagem. Vertentes de ensino a distância afiguram-se como um contributo
essencial no desenvolvimento das linhas de ação educacional contribuindo para a
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mobilidade e para a promoção da aprendizagem ao longo da vida. Instituições de
Ensino

que

investem

no

desenvolvimento

de

plataformas

e

na

formação

contextualizada dos seus professores para tal modalidade acompanham as mudanças
sociais, investindo no seu potencial humano, reconhecendo a importância da
construção do conhecimento e da partilha e promovendo ações pedagógicas que
reajam às exigências da realidade atual. Assim, para se pensar a otimização do
trabalho na modalidade e, em especial, para aprendizagem dos alunos nela
envolvidos, é preciso destacar os pontos de como são realizados (a) o planejamento,
(b) o desenvolvimento e (c) avaliação das atividades realizadas. A presente
investigação enfatiza o item (c), pois se considera que ainda existe uma lacuna entre
as investigações realizadas sobre o tema e prática efetiva, em especial no Ensino
Superior, vislumbrando desenhar linhas orientadoras para a otimização do emprego da
plataforma utilizada para a uma aprendizagem eficaz dos alunos (e professores).

2. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO ON LINE: DO PESSOAL AO COLABORATIVO
Os cenários virtuais referem-se aos ambientes que acolhem ferramentas,
comunidades e serviços e constitui de maneira individual os formandos/alunos destas
plataformas sejam direcionados à sua própria aprendizagem. Nas suas aplicações, os
professores

analisam

os

trabalhos

realizados

pelos

participantes,

moderam

discussões, respondem a questões via e-mail ou comunicadores instantâneos,
monitorizam

a

participação

dos

grupos,

fornecem

feedback

e

atribuem

trabalhos/tarefas relacionadas (Hoffmann, 2005).
A construção do conhecimento em conjunto, assim, o torna prazeroso, apreciador,
valoroso e o entendimento sobre determinado conteúdo se consolida alcançando o
objetivo que é a aprendizagem. Luckesi (2000) disse que o ato de avaliar implica dois
processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir. Ao darmos ênfase na
articulação, o processo colaborativo representa uma decisão como base de uma
reaprendizagem, de decisão. Constatar a aprendizagem vai muito além de aprender e
ensinar, deve ser um ato acolhedor, ou seja, o ato de avaliar não é um ato impositivo,
mas sim um ato dialógico que em ambientes on line pode e deve ser concretizado com
troca de experiências (Beng, Gorard & Siddiqui, 2015)., pois o professor não é mais o
detentor do conhecimento e o aluno um aprendiz.
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3. DESIGN METODOLÓGICO
Para a apresentação da presente comunicação, que faz parte integrante de uma
investigação intitulada “Avaliação on line, perspectivas de alunos e professores de
Cursos de Formação Inicial de Professores”, foi destacada o questionário aplicado a
dezesseis (16) professores que orientam trabalhos de conclusões de curso (TCC) nos
cursos de Pedagogia e Letras, o qual foi composto por um número de dez (10)
questões abertas, aqui descritas três (03) tendo como objetivo analisar o
conhecimento “de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações
vivenciadas etc.” (Gil, 1999, p.128).
4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES
Segundo as respostas dos participantes desta fase da pesquisa, espera-se do
processo de avaliação na EAD uma prática pedagógica diferenciada, em especial no
que diz respeito ao oportunizar aos alunos momentos de expressar suas ideias e de
discutir situações desencadeadoras, menos teorizadas e mais assertivas nas
necessidades dos futuros professores. Como base dos resultados obtidos, emergiram
das respostas três (03) categorias chave: (i) desafios do professor que trabalha a
distância; (ii) competências necessárias do professor orientador; (iii) ferramentas que
podem valorizar o trabalho docente, as quais são aqui apresentadas:
Gráfico 1: Desafios do professor que trabalha a distância
Compreensão
100
80
60
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0
Envolvimento

Feedback

Primeiramente é importante verificar que o professor que trabalha com orientação
de trabalho de conclusão de curso na modalidade EAD não conhece pessoalmente
seu orientando. As preferências e especificidades do aluno e de sua pesquisa são
conhecidas e acompanhadas apenas pela plataforma. Perante este cenário, 100% dos
professores questionados durante a investigação destacaram que a compreensão do
que o aluno realmente deseja em seu trabalho e a comunicação para dar suporte ao
mesmo são os grandes desafios da modalidade e do professor-orientador do século
XXI. Já para 60% dos participantes, o feedback dos conteúdos é algo que é bastante
desafiador, os mesmos consideram que este é o momento motivador, para o bem ou
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para o mal, da continuidade dos estudos do aluno EAD, razão pela qual deve ser
intensa e cuidadosa. Motivo pelo qual acredita-se que destes 60%, 55% ainda
complementaram a resposta ressaltando a validade do (bom) envolvimento com o
aluno, mesmo que de forma não presencial.
Gráfico 2: Competências do professor-orientador
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Para 100% dos participantes, para ser um professor-orientador eficaz na
modalidade EAD é preciso ser um pesquisador assíduo. Estar atento ao estado da
arte do tema que seu orientando está pesquisando. Ser comunicador e articulador,
para 90%, são fatores chave da boa orientação on line, segundos os mesmos, os
alunos têm muita dificuldade de escrita acadêmica, logo para orientar alguém de forma
não presencial é imprescindível que se comunique bem e que saiba articular a
superação das dificuldades por meio da escrita científica.
Gráfico 3: Competências do professor-orientador
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Para os participantes, ao invés de certo/errado, é preciso fazer analisar com os
alunos sobre as tarefas realizadas, oferecendo-lhes oportunidades de descobrirem
melhores soluções; e transformar os registros de avaliação em anotações
significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção.
Para isso, 100% consideram vital a existência de uma ferramenta de verificação de
plágio, assim o tempo da orientação seria melhor aporoveitado para conteúdo. Para
80%, para que as descobertas em conjunto ocorram é preciso que haja uma
ferramenta de comunicação mais interativa, considerando aspectos síncronos e, 60%
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ainda, consideram que haver tutoriais de escrita científica para quando o aluno não
tem contato com o orientador é importante.
5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Pode-se dizer que o resultado da avaliação on line para além de ser focada
apenas na aprendizagem do aluno, há de ser considerado também a participação do
professor, constituindo um exercício de mudança qualitativa. A ação de avaliar deve ir
além, projetar a realização do processo. Este resultado deve ser seguido de uma
ação, porém a investigação da aprendizagem não termina com o apontamento da
avaliação, mas deve continuar com o intuito de seguir em frente ou rever o que não
compreendeu. Como pode-se se relacionar com Both (2011, p. 17) quando o mesmo
afirmou que “[...] toda ação de avaliar segue outra de tomada de alguma decisão para
que a situação encontrada mude ou permaneça como está”. Viu-se que ao pensar em
cursos de graduação que formam para a docência, o avaliar vai muito além do
conceito ou nota, ou melhor dizendo, conceituar ou dar nota não traduz o conteúdo
aprendido, serve apenas como indicador de resultado, não de aprendizagem. Sob tal
ótica, durante a pesquisa, vimos que um AVA deve ser mais que uma sala de aula
online desenvolvida exclusivamente para cursos de diversos níveis de ensino, deve
ser um ambiente colaborativo, de colaborações e de promoção de trocas com recursos
que contribuam para a formação de comunidades de aprendizagem, ou seja,
ambientes virtuais que auxiliam na socialização dos diferentes conceitos e que
privilegiam a construção do conhecimento, bem como a comunicação e formação
continuada e pedagógica. É preciso identificar também se existe uma postura
refratária por parte deles em relação ao uso das tecnologias e a necessidade de mais
atenção administrativa e pedagógica de quem faz a gestão e viabilização das
tecnologias.
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Resumo:

Este poster tem como principal objetivo descrever um projeto
de investigação sobre o papel da interatividade na educação
online. Este projeto encontra-se numa fase embrionária de
desenvolvimento e, por isso, não podemos ainda apresentar
resultados, mas tão só algumas dimensões da revisão da
literatura e do percurso metodológico que iremos percorrer.
Começamos por clarificar os conceitos de interatividade e de
aprendizagem colaborativa online para depois descrevermos
a metodologia a adotar e a população em estudo.

Palavras-chave:
professores.

Interatividade,

Abstract:

This poster aims to describe a research project about the role
of interactivity in online education. This project is at an early
stage of development and therefore we cannot deliver
results, but only some dimensions of literature review and
methodological course we will follow. We start by clarifying
the concepts of interactivity and online collaborative learning
and then we describe the methodology to be adopted and the
population under study.

Keywords:

Interactive, online learning, teacher training.
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1. INTRODUÇÃO
Existem diversos elementos a considerar quando tentamos perceber o que
influencia a qualidade dos cursos e o grau de satisfação dos estudantes que
frequentam programas em regime de ensino e aprendizagem online. Um deles é o da
interatividade, como vários estudos têm posto em relevo (cf. Liaw & Huang, 2000,
entre outros). Neste poster vamos clarificar o conceito de interatividade e descrever a
metodologia e a população junto da qual vamos desenvolver a investigação sobre o
papel da interatividade na aprendizagem colaborativa online e o grau de satisfação
dos participantes em cursos em regime de Elearning totalmente a distância.
Tentaremos também relacionar a perceção que os sujeitos (professores em formação
e seus formadores) têm do que é a interatividade e do seu papel na aprendizagem e o
grau de satisfação dos participantes. Dito por outras palavras, tentaremos verificar se
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existe alguma relação entre a interatividade oferecida pelos cursos e o grau de
satisfação dos participantes.

1.1

Interatividade
Segundo Jäckel (1995, citado por Jensen, 1998), o conceito de interatividade

relaciona-se com o de "interação", que significa: ‘intercâmbio’, 'influência mútua', ‘ação
reciproca'. Para Steuer (1995, p. 195) a interatividade é a “condição em que os
usuários de um meio podem influenciar a forma ou conteúdo no ambiente mediado”.
Gilbert e Moore (1998, citados por Liaw & Huang, 2000) e outros autores que têm
estudado o papel da interatividade (Liaw & Huang, 2000; Mattar, 2009; Beauchamp &
Kennewell, 2009; Guzman, Dormido & Berenguel, 2010; Valle & Bohadana, 2012)
referem que este conceito envolve a comunicação bidirecional entre duas ou mais
pessoas dentro de um contexto de aprendizagem, para desenvolver uma tarefa ou um
relacionamento social, e é nessa perspetiva que nos baseámos para fundamentar a
investigação. Num ambiente de aprendizagem, as comunicações bidirecionais
interativas são geralmente entre alunos e professores e entre os alunos. Contudo,
como referem Liaw e Huang (2000), para que a interatividade aconteça nos cursos
online deve ser cuidadosamente pensada e planeada, pois não deve ocorrer por
acaso. A interatividade em cursos baseados na Web, tal como acontece nos cursos
presenciais, pode ser de dois tipos: social e com o material instrutivo, que Gibert &
Moore (1998, citados por Liaw & Huang, 2000) designam de interatividade social (que
pode ser feita por vários meios: Email, chat, videoconferência, fórum) e interatividade
instrutiva ou de conteúdo (que também pode ser feita de várias maneiras: feedback
imediato, questionamento, sequenciação das tarefas, etc.). Embora a interatividade
seja considerada um elemento chave da qualidade da instrução ela pode também,
quando pouco ou mal planeada, gerar frustração, perda de atenção, sentimento de
excesso de informação ou mesmo gerar aborrecimento (Berge, 1999). Estes são
alguns dos aspetos que desejamos investigar: se e como foi planeada a interatividade
dos cursos em estudo, como é percecionada pelos formandos e formadores, qual o
grau de satisfação destes participantes com os cursos que ministram e frequentam?

1.2

Aprendizagem Colaborativa online
Aprendizagem colaborativa, segundo Leite, Passos, Torres, e Alcântara (2005)

está relacionada com os conceitos de aprender e trabalhar em grupo. Gokhale (1995,
citado por Yokaichiya, Galembeck, Braga e Torres, 2004) refere a aprendizagem
colaborativa como um conjunto de abordagens educacionais no qual os alunos
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trabalham juntos em pequenos grupos, onde cada membro do grupo é responsável
pela sua aprendizagem e pode influenciar a aprendizagem dos demais participantes.
De acordo com Koschmann (1996), “este é um novo paradigma, construído sobre as
bases do construtivismo (Piaget) e das teorias sócio-culturais (Vygotsky) ” (citado por
Yokaichiya et al., 2004, p. 3). A aprendizagem colaborativa é uma atividade em que se
estabelece um compromisso para que a aprendizagem não seja uma ação involuntária
e casual, mas antes se constitua num processo com significado para os sujeitos
envolvidos.
Com base nestas reflexões sobre a aprendizagem colaborativa pensamos que
esta aliada à tecnologia pode potencializar as situações em que professores e alunos
pesquisem, discutam e construam individual e coletivamente o conhecimento (Varella
et al., 2002, citado por Leite et al., 2005; Mateus Filipe & Orvalho, 2007; Silva, 2011).
No contexto da aprendizagem assistida pela tecnologia, temos a aprendizagem
colaborativa online que, segundo alguns estudiosos (Leite et al., 2005; Mateus Filipe &
Orvalho, 2007; Silva, 2011), é entendida como uma atividade que oferece novas
possibilidades aos sujeitos de realizarem ações em contextos e momentos distintos e
com media diferenciadas. Estes autores referem ainda que este método pode
favorecer a constituição de uma teia de comunicação interativa que estimula a
participação, apoiando a expressão imaginativa, o processo mental e a busca da
solução para problemas de forma criativa, relevante e inovadora.
2. PROBLEMA E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO
O projeto que estamos a desenvolver pretende investigar a interatividade como
elemento da aprendizagem colaborativa na educação online, a partir de uma amostra
de estudantes e professores das Cidades do Recife/Brasil e de Lisboa/Portugal.
Parece-nos que a interatividade é um elemento fundamental nesta modalidade
educativa,

adotando

como

referência

a

aprendizagem

colaborativa

online.

Analisaremos também a satisfação dos professores e dos estudantes face a esta
metodologia de ensino e aprendizagem.
As questões de investigação que guiarão a nossa pesquisa são: 1. Como foi
pensada, planeada e implementada a interatividade nos ambientes virtuais que são o
nosso objeto de estudo? 2. Como foi pensada, planeada e implementada a
aprendizagem colaborativa nos ambientes virtuais que são o nosso objeto de estudo?
3. Qual a perceção dos estudantes e dos professores sobre a interatividade e o seu
papel na aprendizagem? 4. Qual a perceção dos estudantes e dos professores sobre a
aprendizagem colaborativa e o seu papel na aprendizagem? 5. Como relacionam
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estes dois grupos de sujeitos os conceitos de interatividade e de aprendizagem
colaborativa online? 6. Qual o grau de satisfação dos estudantes e dos professores
face à aprendizagem colaborativa online e à interatividade dos cursos?
3. METODOLOGIA
3.1

Participantes
A escolha dos participantes vai enquadrar-se nos seguintes critérios: I)

Participantes de cursos a níveis de formação graduada e pós-graduada para
professores; II) Cursos de formação a nível superior em universidades da Cidade do
Recife/Brasil e da Cidade de Lisboa/Portugal; III) Cursos em formato Elearning e a
distância; IV) Em princípio iremos trabalhar com uma amostra de conveniência. De
momento ainda não podemos precisar o número exato de docentes disponíveis para
participar na investigação.

3.2

Instrumentos de recolha de dados
Como forma de coleta de dados utilizaremos uma metodologia que consiga dar

resposta ao problema e às questões de investigação. Prevemos uma abordagem
predominantemente qualitativa pois, embora pensemos usar alguns instrumentos do
tipo Escala ou Questionário, iremos sobretudo recolher dados de natureza qualitativa.
Assim sendo, para conhecer as opiniões que os participantes têm dos cursos e
em particular da aprendizagem colaborativa iremos usar a entrevista semiestruturada
realizada via digital (Laville & Dione, 1999, p. 188). Usaremos igualmente a técnica da
entrevista para perceber como foram pensadas e planeadas a interatividade e a
aprendizagem colaborativa online. A entrevista será aplicada em, pelo menos, dois
momentos: um no início da etnografia virtual nas disciplinas pesquisadas e que
compõem os cursos de formação, que terá o objetivo de identificar as conceções dos
discentes e docentes acerca da aprendizagem colaborativa online e da interatividade,
e outra no findar das observações online, em que teremos por intuito perceber a
satisfação dos participantes face à aprendizagem colaborativa e à interatividade dos
cursos. A satisfação será também avaliada recorrendo ao uso de uma Escala que
ainda estamos a pesquisar qual a que se integra melhor nos objetivos da investigação.
Para estudar as práticas sociais na Internet e o significado destas para os
participantes pensamos usar a etnografia virtual (Hine, 2004). Esta metodologia
recorre a várias técnicas de recolha de dados, entre elas a observação naturalista e
participante. Na nossa investigação usaremos preferencialmente a observação
naturalista, pois não temos a intenção de influenciar ou interferir sobre o observado.
Pensamos com recurso a esta técnica observar de que modo a interatividade se
2149

concretiza na aprendizagem online.
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Resumo:

O presente projeto de investigação pretende desenhar e
implementar uma proposta pedagógica para a aprendizagem
de programação em contexto universitário com recurso às
estratégias de mobile learning e apps disponíveis online. Os
estudantes poderão utilizar os seus dispositivos móveis tanto
dentro como fora da sala de aula e explorar recursos como
apps e plataformas web para a aprendizagem de
programação de forma individual e colaborativa. Desta forma,
assume-se como objetivos i) verificar se esta metodologia
facilita a aquisição de competências de programação dos
estudantes e ii) se poderá promover a motivação, o estudo
autónomo e o trabalho colaborativo entre os mesmos. Foi
feita uma revisão da literatura na àrea entre 1970 a 2015
para o levantamento das problemáticas associadas à
aprendizagem de programação a fim de encontrar
orientações para o desenho da referida proposta pedagógica.
A abordagem metodológica utilizada para a implementação
da proposta pedagógica terá um cariz quantitativo, sendo
suportada por um design experimental de investigação
desenvolvido com duas turmas da disciplina de ‘Introdução à
programação’ dos cursos de engenharia do ano letivo
2016/17, numa instituição do ensino superior em Cabo Verde.

Palavras-chave:

TIC na educação, estratégias pedagógicas, ensino superior,
mobile learning/Apps, ensino e aprendizagem programação.

Abstract:

This research project aims to design and implement a
proposal for programming learning, in the context of higher
education, by using mobile learning and online apps as
pedagogical strategy. Students can use their own mobile
devices inside and outside the classroom and explore
features such as apps and web platforms for programming
learning individually and collaboratively. Therefore, it is
assumed as objectives i) to verify if this methodology
facilitates the acquisition of students’ programming skills and
ii) if it can stimulate students’ motivation, autonomy and the
collaborative working skills. A literature review was made
from studies published between 1970 and 2015 to identify the
problems associated with learning programming skills in
order to find the right direction for designing the pedagogical
proposal. The methodological approach selected for this
study is quantitative, supported by an experimental design
developed with two classes of the ‘Introduction to
Programming’ course of the Engineering graduate programs,
in the school year of 2016/17 at a higher education institution
of Cape Vert.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo recomendações internacionais do Curriculum Computer Science 2013
(CCS2013), decorrente de revisão de currículos de 2001 e 2008, as ciências de
computação encontram-se em rápidas mudanças e desafios, logo os estudantes
necessitam assumir uma aprendizagem ao longo da vida e mais voltada para a prática
profissional já que a grande maioria das profissões do século XXI exige uma
compreensão ampla sobre computação, principalmente no que refere à programação.
A programação é assim considerada o primeiro foco neste curriculum, a maioria das
profissões do século XXI exige conhecimentos e habilidades de programação.
Vários problemas têm contudo sido sinalizados relativamente à aprendizagem de
programação, em particular dificuldades na resolução de problemas por parte dos
estudantes, o paradigma de programação eleito para a escolha da linguagem de
programação inicial, a matemática como requisito base para a programação, a
utilização de recursos computacionais adicionais destacando os dispositivos móveis,
etc.
Na verdade, preparar os alunos para este tipo de aprendizagem não tem sido
tarefa fácil. Na revisão de literatura seguidamente apresentada mencionam-se os
vários tipos de problemas encontrados no ensino e aprendizagem de programação,
sistematizando igualmente algumas estratégias para minimizá-los.
2. REVISÃO DE LITERATURA
Muita investigação já tem sido feita nesta área; o ensino da programação de
computadores apresenta desafios que persistem após 50 anos de pesquisa
(Ambrósio, Almeida, Macedo, Santos & Franco, 2011). Múltiplas investigações têm
decorrido em vários países do mundo, desde Austrália, Estados Unidos da América,
Brasil, Índia, Portugal, Colômbia, Finlândia, Israel, Gales, Inglaterra, Nova Zelândia,
Alemanha, África do Sul, Polónia, Chile atestando assim a universalidade da
problemática.
Na revisão de literatura destacaram-se alguns de vários estudos já desenvolvidos,
desde a década de 70, quando o matemático Dijkstra em 1976 publicou o seu primeiro
livro “A Discipline of Programming”.
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Du Boulay, em 1989, apresentou um estudo sobre “Algumas Dificuldades de
Aprender a Programar”, neste estudo ele separou as dificuldades em 5 áreas, que
dominou de: orientação, notação máquina, notação, estruturas e pragmatismo.
Concluiu-se que “programming is a complex skill to learn, first is the need to present
the beginner with some model or description of the machine she or he is learning to
operate via the given programming language” (p.71).
De igual modo, Jenkins em 2002 no seu trabalho “On the difficulty of learning to
program” realça os conhecimentos necessários para a programação como: resolução
de problemas, abstração, lógica matemática, mecânica, depuração/teste e habilidades
da vida. O autor apresentou alguns aspetos que são necessários rever para uma boa
iniciação à aprendizagem de programação, como por exemplo: a programação nunca
deveria ser ensinada antes do segundo ano de qualquer curso, a linguagem utilizada
deve ser uma linguagem pedagógica e não comercial, a programação deve ser
ensinada por aqueles que podem ensinar programação e não aqueles que podem
programar, curso de programação deve ser projetado para ser flexível e permitir que
diferentes alunos aprendem de diferentes ritmos e maneiras.
Em 2003, Robins, Rountree e Rountree apresentaram um estudo sobre “Learning
and Teaching Programming: A Review and Discussion”, tendo como questão principal
como

os

iniciantes

aprendem

a

programar.

Destacaram

alguns

problemas

identificados nesse público muito particular como, por exemplo, a conceção básica do
programa e a complexidade algorítmica. De entre as várias conclusões apresentadas
realçaram o ponto importante de que os professores devem ter em atenção aquando o
ensino da programação, a distinção entre os alunos iniciantes e os peritos.
Outros autores apontaram vários outros problemas como a falta de motivação dos
alunos, mostrando que o conteúdo introdutório de algoritmos e programação é difícil
de ser trabalhado e o insucesso que provoca leva a que muitos alunos abandonem a
disciplina. Associado a este problema, está ainda a dificuldade dos alunos em
desenvolver o raciocínio lógico necessário para a construção dos algoritmos
(Rapkiewicz, Falkembach, Seixas, Rosa & Klemann, 2006).
Uma proposta para ajudar alunos com dificuldades na aprendizagem inicial de
programação de computadores foi desenvolvida em 2008 por Gomes, Henriques e
Mendes com a proposta de criação de um ambiente lúdico e estimulante, que incluísse
tutores, animações e modelos dinâmicos para melhor representar os vários conceitos
de programação. A proposta veio efetivamente contribuir para ultrapassar parte das
dificuldades dos alunos contribuindo para o aumento da motivação dos mesmos.
Sendo assim, parece-nos pertinente investigar esta problemática uma vez que
tanto os estudantes como os docentes estão ainda “apegados” aos métodos mais
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tradicionais de ensino e aprendizagem de programação num momento em que o
mercado atual e as profissões do século XXI exigem cada vez mais indivíduos com
capacidade de raciocínio e de resolução de problemas e com conhecimentos sólidos
na área da programação.
A nossa proposta de estratégia de aprendizagem de programação pretende
incentivar a aprendizagem voltada a situações de resolução de problemas, utilizando
tecnologias emergentes como mobile learning, apps, plataformas web permitindo aos
estudantes uma aprendizagem ao longo da vida e mais adaptada às práticas diárias
da geração que atualmente integram o contexto universitário.
3. METODOLOGIA
A abordagem metodológica a ser utilizada neste projeto de investigação será a
metodologia quantitativa que, segundo Coutinho (2011), se centra na análise de factos
e fenómenos observáveis e na medição/avaliação de variáveis comportamentais e/ou
sócio afetivas passíveis de serem comparadas e/ou relacionadas no decurso do
processo de investigação empírica.
Na perspetiva de Creswell (2003), esta abordagem é aquela em que o
investigador

utiliza

principalmente

reivindicações

pós-positivistas

para

o

desenvolvimento de conhecimento (ou seja, identificação de causa e efeito, a redução
de variáveis específicas e hipóteses, o uso de medição e observação, e o teste de
teorias),

emprega

estratégias

de

pergunta

integradas

em

instrumentos

predeterminados que produzem dados estatísticos.
O método de investigação selecionado é o design experimental que será
implementado em duas fases de recolha de dados, através de questionário, a dois
grupos constituídos aleatoriamente – um grupo experimental e um grupo de controlo.
Na primeira fase, a realizar no inicio do 1º semestre do ano letivo 2016/17, será
aplicado um pré-teste às duas turmas selecionadas, sendo este composto de: teste
diagnóstico sobre os conhecimentos-base em programação, teste de caraterização,
escala de motivação, escala de competência de trabalho autónomo e colaborativo. Na
segunda fase, após a intervenção realizada ao longo de todo o 1º semestre do ano
letivo 2016/17, será aplicado um pós-teste de avaliação dos conhecimentos de
programação adquiridos, bem como novamente as escalas anteriormente referidas.
Os dados serão analisados no software estatístico SPSS 20.
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4. ANTEVISÃO DOS RESULTADOS
Com a presente investigação, pretendemos apresentar contributos teórico-práticos
em torno da utilização de estratégias associadas ao mobile learning no ensino
superior; respondendo assim a alguma escassez de estudos sobre a utilização
pedagógica de estratégias de mobile learning e apps no ensino e aprendizagem de
programação no contexto universitário e associando a esta a utilização da estratégia
pedagógica ‘Problem Based Learning’ (PBL). De igual modo, ao implementar a
referida proposta nas duas turmas de introdução à programação, e após a recolha e
análise dos dados, pretendemos analisar a forma como os alunos se apropriam dos
recursos tecnológicos como mais-valia para a aprendizagem de programação (e não
só como um mero meio de entretenimento), e a forma como estes, promovem, ou não,
melhorias na aprendizagem de programação. De igual forma, pretende-se ver se o
projeto promove nos alunos maior motivação para a aprendizagem de programação,
estimulando ainda o desenvolvimento de competências de trabalho colaborativo e de
estudo autónomo.
E finalmente, é também esperado que a implementação deste estudo contribua
para sistematizar conhecimento acerca das vantagens competitivas e as fragilidades
associadas ao Problem Based Learning (PBL) no contexto do ensino superior.
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Resumo:

O artigo apresenta o trabalho desenvolvido no C2Ti IEUL no
âmbito de estágio do 2º ano do Mestrado em Educação e
Formação, especialidade em E-learning e Formação a
Distância do Instituto de Educação da Universidade de
Lisboa. O Seguranet é um dos projetos desenvolvidos pelo
C2Ti IEUL, em parceria com a ERTE-DGE, tendo como
objetivo principal a promoção de uma navegação segura,
crítica e esclarecida da Internet na comunidade educativa
(professores, alunos e pais), abordando temas relevantes
para todos os participantes envolvidos. Decorrente do
trabalho desenvolvido anteriormente pelo C2Ti IEUL, irá
desenvolver-se um curso MOOC dirigido especificamente a
encarregados de educação e família. Neste sentido, este
projeto é dirigido a todos os pais e encarregados de
educação que tenham interesse em conhecer e abordar
questões relacionadas com a própria segurança digital e com
a dos seus educandos.

Palavras-chave:

E-learning, MOOC,
educação e pais.

Abstract:

This article presents the work in C2Ti IEUL developed scope
of stage in the 2 n d year of the Masters in Education and
Training, specializing in E-learning and Distance Training
Institute of Education, University of Lisbon. The Seguranet is
one of the projects developed by C2Ti IEUL, this aims to
promote safe navigation, critical and clarified the Internet in
the educational community (teachers, students and parents),
approached subjects relevants for all participants involved.
Due of the work developed previously to C2Ti IEUL, will
developed a MOOC course aimed specifically the parents and
family. In this sense, this project is aimed to all parents and
guardians who have interest in meet and approach issues
related with own digital security and of their learners.

Keywords:

E-learning, MOOC, digital security, education guardians and
parents.

Segurança

digital,

Encarregados

de

1. INTRODUÇÃO/ENQUADRAMENTO TEÓRIO
Com

a

implementação

da

aprendizagem

apoiada

pelo

computador,

a

aprendizagem baseada nas TIC e a utilização de ferramentas multimédia levam a
nossa sociedade a deparar-se perante uma nova realidade: Ensino a Distância. O
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modelo EaD é constituído por um conjunto de sistemas que partem do princípio que os
estudantes estão separados do professor/tutor em termos espaciais e, por vezes,
temporais.
Este é um ensino centrado no aluno, pois procura ir mais além da dependência e
transmissão de conhecimento por parte do professor, atribuindo assim, maior
responsabilidade aos estudantes (Morais, 2007). Isto é, promove o desenvolvimento
de competências de reflexão e pensamento crítico, colaboração e autonomia.
Nesta linha, a EaD é uma atividade de ensino e aprendizagem onde são rompidas
as barreiras geográficas entre o docente/tutor/formador e o estudante e, a
comunicação é feita por recursos tecnológicos. Ou seja, os estudantes estão face a
face com os materiais de aprendizagem que lhes são fornecidos pelo formador,
permitindo aos mesmos que interajam com os materiais e realizem tarefas
autonomamente. Assim, para haver uma experiência educacional de qualidade é
fulcral a integração dinâmica de conteúdos e contextos por parte de um professor com
competências pedagógicas.
Os cursos MOOC surgiram como uma inovação no âmbito educacional, sendo
provenientes da área de Educação a Distância, e uma progressão dos ideais
de Educação Aberta sugerido pelos Recursos Educacionais Abertos (OCDE, 2014).
Ou seja, pode-se caraterizar o MOOC como um desdobramento da EaD (elearning) e uma proposta inovadora a partir dos REA. Os últimos são materiais
educacionais digitais disponibilizados de forma livre e aberta para a comunidade
académica, facilitando o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados.
As plataformas de aprendizagem MOOC são distintas das plataformas do tipo
LMS. As plataformas tradicionais (LMS) têm como finalidade a aprendizagem,
especificamente colaborativa e suportada pelo computador. O computador ajuda
assim os alunos a comunicar e a colaborar em atividades, e promove a colaboração
entre estudantes e grupos, com intuito de atingirem objetivos comuns (Roque, 2010).
Já os MOOCs são cursos baseados na teoria de aprendizagem Conectivista
(Siemens & Downes, 2010) baseada numa pedagogia participativa/colaborativa e
numa aprendizagem em rede. Esta abordagem consiste em cursos online abertos e
gratuitos, permitindo inscrições a um grande número de participantes, oferecendo aos
mesmos a possibilidade de aceder sem restrições e custos, concedendo um
certificado formal das competências adquiridas, caso conclua o curso com sucesso
(Teixeira, Mota, Morgado & Spilker, 2015). Pretende-se, deste modo, reduzir barreiras
no acesso à informação e ao diálogo, possibilitando o crescimento do conhecimento
da sociedade.
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Sendo que um MOOC é uma inovação educativa, é importante repensar no papel
do

professor/formador

no

processo

ensino-aprendizagem.

Desta

forma,

a

denominação professor/formador transforma-se na de facilitador, organizador do
trabalho e dos métodos ou tutor no ambiente de aprendizagem em rede e/ou
organização da mesma. O docente passa a ter um papel mais ativo, em que usa redes
sociais, blogs e ferramentas Wiki para poder lidar com a massividade de alunos.
Como em qualquer prática pedagógica é importante que os alunos/formandos
recebam feedback das atividades e haja interação entre facilitador-estudante,
motivando os últimos a participar de forma ativa e frequente.
O papel do aluno/formando também sofre mudanças, emergindo desta forma uma
nova categorização de estudantes: ativos, influenciadores, conectores, consumidores
passivos ou ativos. Estes são vistos como aprendizes colaborativos, procurando
desenvolver hábitos de formação ao longo da vida. (Yuan, Powell & Olivie, 2014)
Neste contexto, o professor não assume sozinho o papel de elaborar e
disponibilizar materiais de estudo, também os estudantes contribuem de forma ativa
para a criação e adaptação do curso e da distribuição de novos conteúdos (Costa &
Moita, 2014)

1.1.

Objetivos
O objetivo principal do projeto é promover uma utilização instruída, crítica e

segura da Internet por parte dos pais e encarregados de educação. Pretende-se,
igualmente, que os destinatários transmitam os conhecimentos apreendidos aos seus
educandos, promovendo assim uma utilização igualmente segura da parte dos mais
novos.
Com base nos objetivos enunciados propõem-se:
i.

Desenvolvimento e dinamização de ações de formação dirigidas a
encarregados de educação;

ii.

Construção, implementação do MOOC para pais e encarregados de
educação sobre a temática da segurança na internet;

iii.

Análise da satisfação dos participantes no MOOC sobre segurança na
Internet.

2. METODOLOGIA
2.1. Fases/etapas do projeto
Para o desenvolvimento do projeto, optou-se por uma abordagem metodológica
exploratória, ou seja, são mobilizadas estratégias de implementação e recolha de
dados que sustentem a avaliação da satisfação dos formandos na participação do
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MOOC desenvolvido. Os métodos utilizados nesta análise incidirão em diferentes
métodos de recolha de dados, que serão transversais ao longo do desenvolvimento do
projeto.
Durante a realização do projeto existirão várias fases de processo:

1. Análise e exploração

2. Revisão de

de MOOCs

Literatura

3. Planificação do guião
do MOOC – Segurança
na internet

4. Construção e
implementação do

5. Avaliação do MOOC

MOOC

i.

Uma primeira fase passou pela análise e exploração de cursos MOOC
para perceber como operavam, quais as ferramentas e recursos
utilizados.

ii.

Posteriormente,

foi

realizada

uma

pesquisa

documental

para

o

levantamento de conceitos e dados que forneceram a base da revisão
literária.
iii. Numa terceira fase, definiu-se quais as temáticas abordar e planificou-se
o guião para o MOOC para pais/encarregados de educação.
iv. Numa quarta fase, construir-se-á o MOOC, implementando o mesmo.
v.

Por fim, para conhecer qual o impacto do MOOC proceder-se-á à
avaliação do mesmo através de implementação de questionários (online)
aos participantes. Utilizar-se-ão também ferramentas avaliativas de
acompanhamento do trabalho realizado durante o MOOC.

2.2. Participantes
Os participantes do estudo englobam todos os pais/encarregados de educação
que tenham interesse em conhecer e abordar as questões relacionadas com a própria
literacia digital e a dos seus educandos.
Assim, este projeto dirige-se a pais que:
 Compreendam as potencialidades das novas tecnologias, sem menosprezar
riscos envolvidos;
 Estão menos familiarizados com os riscos associados à Internet e ao seu
uso;
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 Estão aptos para ganhar mais competências digitais, assim como os seus
filhos, dando uma oportunidade aos últimos de experienciarem os benefícios
da internet e reforçarem as suas competências para lidar com os riscos da
mesma.

2.3. Estrutura do MOOC
Na investigação utilizou-se um sistema contemporâneo de ensino, os Massive
Open Online Courses (MOOC). Estes são cursos online desenvolvidos para serem
frequentados por qualquer pessoa, admitindo um largo número de participantes,
intermediado por modelos de aplicação online, interativos e colaborativos e em acesso
livre, sendo os seus conteúdos gratuitos e sem restrições de acesso. Além dos
materiais didáticos tradicionais, tais como vídeos, leituras e conjuntos de problemas, o
MOOC proporciona o uso de redes sociais e de fóruns de utilizadores interativos que
ajudam

a

construir

uma

comunidade

para

os

alunos/formandos

e

professores/formadores.
Havendo

lacunas

no

desenvolvimento

de

conteúdos

formativos

para

encarregados de educação e sendo um público difícil de cativar por diversas variáveis,
estipulou-se que o MOOC fosse constituído por dois módulos com a duração de
aproximadamente um mês.
As atividades desenvolvidas nos módulos fundamentaram-se em leituras teóricas e
atividades práticas. Os módulos estão divididos da seguinte forma:
 Módulo 1 (Para pais/encarregados de educação):
o Conteúdos: a) Recomendações básicas de segurança; b) Phishing e
Compras online.
o Recursos: Recursos multimédia; Ferramentas Wiki; Websites informativos.
 Módulo 2 (De educador para educando):
o Conteúdos: a) Redes Sociais - Roubo de identidade; Cyberbulling; Pegada
digital; Predadores online; Jogos online.
o Recursos: Redes Sociais; Recursos multimédia; Ferramentas de trabalho
colaborativo.
3. RESULTADOS ESPERADOS
Com este projeto espera-se contribuir para a melhoria da navegação cibernauta e
literacia digital, por parte dos encarregados de educação e família.
Pretende-se também (a) alertar os encarregados de educação para os benefícios
e riscos da internet; (b) perceber qual a relevância e impacto do desenvolvimento e
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dinamização do MOOC; (c) identificar necessidades de formação sentidas pelos
encarregados de educação para ações de formação futuras; e, por fim (d) contribuir
para a investigação relativa à utilização segura da internet.
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Resumo:

O presente poster pretende dar a conhecer o trabalho que
tem vindo a ser realizado pelo e-Learning Lab da
Universidade de Lisboa no âmbito do Projeto “Uma Escola,
Uma Iniciativa de e-Learning”, em particular no que respeita
à criação e desenvolvimento de cursos online. Primeiramente
será feita uma breve caracterização do e-Learning Lab,
seguindo-se a descrição do Projeto atrás mencionado. Por
último iremos apresentar uma iniciativa de e-learning a
decorrer na Faculdade de Farmácia, entre março e junho de
2016, focando-nos em particular no processo de instructional
design.

Palavras-chave:

e-Learning, curso online, instructional design, Universidade
de Lisboa.

Abstract:

This poster aims to present the work that has been developed
by the e-Learning Lab of the University of Lisbon under the
Project "One University, One e-learning Initiative", in
particular as regards to the creation and development of
online courses. Firstly we describe the aims of e-learning
Lab, followed by the presentation of the project above
mentioned. Finally we will present one e-learning initiative
taking place at the Faculty of Pharmacy. This project took
place between March and June of 2016 and we will focus
particularly in its instructional design process.

Keywords:

e-learning, online course, instructional design, University of
Lisbon.

1. O E-LEARNING LAB E O PROJETO “UMA ESCOLA, UMA INICIATIVA DE ELEARNING”
O e-Learning Lab (eLab) atua desde 2010 como unidade de apoio a docentes e
investigadores da Universidade de Lisboa (ULisboa) na integração das tecnologias
digitais no ensino e investigação. Entre 2010 e 2013, o eLab teve como foco a difusão
da utilização das plataformas online e o desenvolvimento de conteúdos multimédia no
suporte e modernização do ensino presencial. Em 2014 desenvolveu-se um novo
plano de ação que ambiciona ampliar o espectro de ação do eLab, passando pelo
desenvolvimento de conteúdos multimédia e interactivos, bem como pelo design e
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conceção de cursos totalmente a distância ou em regime híbrido, onde confluem as
dimensões virtual e presencial.
Ao longo dos seis anos de existência, o eLab desenvolveu múltiplas ações de
formação cuja finalidade passou sempre por envolver as diversas Escolas da ULisboa.
Porém, dada a sua especificidade, o caminho não foi percorrido com o mesmo ritmo
em todas elas, havendo Escolas com uma maior predisposição para aceitar a
integração das tecnologias digitais do que outras. Assim, no ano letivo 2014/2015 a
equipa do e-Learning Lab decidiu lançar um desafio às 18 Escolas da ULisboa,
criando o Projeto “Uma Escola, Uma Iniciativa de e-Learning”. Este projeto teve como
finalidade estimular a definição de ações específicas na área de e-Learning que
correspondessem a uma necessidade (e.g. captação de novos alunos) e/ou a uma
ambição específica de cada Escola (e.g. internacionalização da oferta formativa). Nas
reuniões realizadas com as direções das diferentes Faculdades e Institutos foi
estabelecido como meta a definição de planos de ação específicos com vista à
implementação de ações concretas a realizar no ano letivo 2015/2016. Dessas
mesmas reuniões resultaram processos de auscultação interna de intenções que
permitiram definir prioridades estratégicas em cada Escola. Neste seguimento, o eLab
recebeu, de forma mais imediata, o contacto de uma Escola com marcado interesse
no desenvolvimento de oferta formativa a distância: a Faculdade de Farmácia;
apresenta-se, de forma sucinta, o trabalho desenvolvido com esta Escola, sob uma
perspetiva puramente descritiva.
2. “UMA ESCOLA, UMA INICIATIVA DE E-LEARNING” NA FACULDADE
DE FARMÁCIA
A Faculdade de Farmácia solicitou o apoio do e-Learning Lab para desenvolver
um curso em regime blended-learning: o curso de Pós-graduação e Aperfeiçoamento
em Cosmetologia Avançada. Este tem como principal objetivo formar especialistas no
desenvolvimento, atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos técnicos na área
dos produtos cosméticos e destina-se a profissionais com atuação em empresas de
cosmética e de dermofarmácia, bem como a outros profissionais que desejam
desenvolver atividades relacionadas com produtos cosméticos e ainda estudantes que
pretendam aprofundar o conhecimento na área. É constituído por seis módulos, sendo
que cada módulo integra uma parte teórica, constituída por vídeos gravados em
estúdio com os docentes, e uma parte prática, suportada pela realização de quizzes.
No final do curso existe um momento presencial na Faculdade de Farmácia da
ULisboa, onde os participantes têm oportunidade de realizar a componente laboratorial
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do

curso.

O processo de instructional design teve como inspiração o modelo apresentado por
Silvern em 1965, designado de modelo ADDIE (Analysis, Design, Development,
Implementation, Evaluation). O processo desenvolvimento em cada uma das fases é
seguidamente descrito.
No momento da Análise reunimos com a equipa de docentes no sentido de apurar
se os materiais do curso já existiam e apenas teriam que ser convertidos e adaptados
para regime online ou, caso o curso nunca tivesse decorrido presencialmente, se os
materiais teriam que ser criados especificamente para este fim. Uma vez que o curso
Cosmetologia Avançada não fazia parte da oferta formativa da Faculdade de Farmácia
até ao momento, a equipa de docentes definiu que seria necessário criar todos os
materiais do curso, especificamente os vídeos lecture-capture e os respetivos quizzes
que constituem os vários módulos.
Num segundo momento – fase de planeamento – definiu-se o público-alvo, os
objetivos a alcançar, o calendário do curso, a metodologia de ensino e a avaliação das
aprendizagens, bem como a listagem dos conteúdos programáticos. Nesta fase foi
igualmente importante estabelecer o tipo de aprendizagem que se pretendia promover
no curso. Neste seguimento, definiu-se que o curso teria uma avaliação de carácter
formativo, através de exercícios individuais realizados no decorrer do curso (quizzes) e
uma avaliação sumativa (teste final), concretizada presencialmente no final do curso
(avaliação sumativa).
Seguiu-se a fase de Desenvolvimento. Preferencialmente esta fase só deve ser
iniciada após as fases de Análise e Planeamento estarem concluídas, de modo a que
os aspetos definidos sirvam de base às fases posteriores. Nesta fase acompanhámos
as filmagens dos 40 vídeos gravados em estúdio e trabalhámos na pós-produção dos
mesmos, sempre em estreita articulação com a equipa de docentes. Paralelamente a
este trabalho, colaborámos também na planificação das atividades e analisámos as
tecnologias que melhor correspondiam aos objetivos do curso. A plataforma Moodle,
sendo a plataforma institucionalizada na ULisboa, foi o LMS escolhido (versão 2.9),
tendo sido privilegiada a funcionalidade “Lição”, uma vez que permite o encadeamento
sequencial entre conteúdos e atividades e disponibiliza uma barra de progresso,
permitindo situar facilmente o aluno no percurso constitutivo de cada módulo.
Na fase de implementação é tempo de implementar todos os recursos criados,
bem como as atividades planificadas. De referir que as fases de Desenvolvimento e
Implementação decorreram quase que em simultâneo, sendo que à medida que a
edição dos vídeos ia estando concluída, procedia-se à implementação dos mesmos,
assim como das atividades previamente planificadas.
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Por último, mas não menos importante, surgiu a fase de Avaliação. O e-Learning
Lab, juntamente com a equipa de coordenação do curso reconheceu a importância de
avaliar a qualidade do curso. Assim, tendo em vista medir o sucesso do curso e
promover a sua contínua melhoria, para o final do curso foi construído um questionário
de avaliação da satisfação aos alunos. Adicionalmente estará sob análise os fóruns de
discussão do curso. Numa perspetiva mais global, será ainda aplicado o referencial Elearning in Capacity Building Check (ECBCheck), cujas dimensões de análise incluem
a (i) informação sobre a organização do programa/curso; a (ii) adequação ao públicoalvo; a (iii) qualidade do conteúdo; o (iv) design do programa/curso; o (v) design dos
recursos de aprendizagem media; a (vi) tecnologia de suporte; e os (vii) procedimentos
de avaliação (Fonte, Cabral, Matos & Pedro, 2015).
Para mais informações sobre o curso consultar http://www.ff.ul.pt/curso-b-learningcosmetologia-avancada/
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O impacto que o Projeto “Uma Escola, Uma Iniciativa de e-Learning” está a ter na
ULisboa é positivo, sendo que para além da Faculdade de Farmácia existem já outras
Escolas envolvidas no desenvolvimento de iniciativas de e-Learning (Faculdade de
Letras e Faculdade de Medicina). Assim, é nossa intenção dar continuidade ao
trabalho já realizado com a Faculdade de Farmácia, colaborar no desenvolvimento de
mais iniciativas de e-Learning e envolver mais Escolas. Tal como referido
anteriormente, numa primeira fase a estratégia de divulgação do Projeto passou por
agendar reuniões com as direções das Escolas; porém, atualmente a divulgação é
parte integrante das ações de formação realizadas regularmente pela equipa nas
várias escolas da universidade (cf: http://elearninglab.ulisboa.pt/pagina/formacao).
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Resumo:

Este pôster tem como objetivo apresentar um recorte de uma
pesquisa de mestrado ainda em andamento. Tal pesquisa
visa identificar as discussões que emergem em uma sala de
aula que utiliza um aplicativo para smartphone como recurso
pedagógico no ensino de função. Visando alcançar tal
objetivo, foram elaboradas atividades investigativas de modo
a proporcionar, através da exploração desse recurso, o
aprendizado através da descoberta, tomando como ponto de
partida os conhecimentos prévios dos alunos. As atividades
foram aplicadas para uma turma do 9º ano do Ensino
Fundamental, com em média 14 anos de idade, em uma
Escola Estadual no município de Limeira (SP). Para obter os
dados da pesquisa foram utilizadas filmagens dos alunos, o
diário de campo da pesquisadora, as folhas de atividades
dos alunos e também uma entrevista com o professor,
realizada ao final da produção dos dados.

Palavras-chave:
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Abstract:

The objective of this poster is to present part of an ongoing
master research. Such research aims to identify the
discussions that emerge in a classroom that uses a
smartphone app as pedagogical resource to teach function.
Trying to reach such objective, we prepared investigative
activities in a way to allow the learning through discovery,
starting with previous knowledge of the students. The
activities were applied to Grade 9 classroom, 14 years old
average, at Limeira (SP). To produce the research data we
recorded the activities, used fieldwork diary and the activities
done by the student, and interviewed the teacher.

Keywords:

Mathematics App, Graphic, Technologies.

1. INTRODUÇÃO
O presente texto tem como objetivo apresentar um recorte de uma pesquisa de
mestrado ainda em andamento que tem como pergunta norteadora: Quais as
potencialidades que emergem nas discussões com o uso de smartphones na sala de
aula, quando conceitos de função são desenvolvidos? De modo a responder tal
pergunta, foram elaboradas atividades de cunho investigativo que, segundo Ponte et
al. (2013), promovem o envolvimento ativo dos alunos, condição fundamental para a
aprendizagem.
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Essas investigações são feitas a partir de conhecimentos prévios dos alunos e,
segundo a interpretação de Battisti (2005) da obra de Descartes, aprender está
vinculado ao processo da descoberta. Tais descobertas, segundo Papert (1985),
podem ser ainda mais intensificadas quando se utiliza as tecnologias.
Dessa forma, em consonância com estes autores, a pesquisa de mestrado aqui
apresentada foi formulada, buscando, através de atividades investigativas, incorporar
os smartphones ao desenvolvimento de novos conceitos através da descoberta,
utilizando os conhecimentos já existentes.
O que motivou esse estudo foi o crescente do uso das tecnologias, em particular,
dos smartphones, por toda população, conforme aponta dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) (2015). Esses dispositivos estão cada vez mais
tomando o tempo das pessoas e servindo como facilitador para suas vidas pessoais e
profissionais. Dessa forma, por que não utiliza-los como recurso didático, visto que
eles já estão também invadindo a escola? Por outro lado, o conteúdo função foi
escolhido por ser considerado difícil pelos alunos, inicialmente trabalhado no 9º ano do
Ensino Fundamental, mas que se estende até algumas disciplinas da graduação. Foi
unindo essa dificuldade com a disponibilidade dos dispositivos, que emergiu a ideia da
pesquisa, que tem como foco a união do uso do smartphone ao ensino de matemática.
Desse modo, esse texto busca apresentar um pouco sobre os avanços dos
smartphones e como se deu a aplicação das atividades.
2. A UTILIZAÇÃO DOS SMARTPHONES
Segundo dados do IBGE (2015), o uso dos smartphones cresceu muito nos
últimos anos. Mais de 75% da população brasileira possui esse aparelho, incluindo
crianças na faixa etária escolar.
Devido esse aumento no uso dos smartphones, em particular pelos estudantes,
esses aparelhos estão cada vez mais presentes no ambiente escolar. No entanto, na
maioria das vezes, esses dispositivos causam frustação e desordem na sala de aula,
no entanto, ao invés de reprimir, uma alternativa seria aliar o uso do celular à aula.
Dessa forma, o professor passaria a determinar regras e aplicações para o uso desse
dispositivo de forma a todos sairem beneficiados, considerando seus objetivos
pedagógicos.
Dessa forma, será apresentado na próxima seção um pouco sobre a aplicação
das atividades desenvolvidas para a pesquisa aqui apresentada.
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3. ATIVIDADE APLICADA
Para o desenvolvimento da pesquisa foram elaboradas atividades de cunho
investigativo, pautadas nos recursos oferecidos pelo aplicativo Matemática. As
atividades foram aplicadas para uma sala de 9ºano do Ensino Fundamental em uma
Escola Estadual de Limeira (estado de São Paulo). Esses alunos tiveram seu primeiro
contato formal com o conceito de função a partir dessas atividades investigativas, via
aplicativo no smartphone. Foram acompanhados quatro dias, totalizando oito aulas de
50 minutos cada uma. Todas as aulas foram filmadas de modo a registrar as falas dos
alunos e do professor.
Inicialmente os alunos foram divididos em grupos que, guiados pelas folhas de
atividades, exploraram os gráficos de funções de primeiro e segundo grau. Essa
exploração consistia na variação dos parâmetros das funções, na identificação de uma
função crescente ou decrescente, na relação entre a concavidade da parábola e suas
movimentações no eixo x e y, de acordo com a variação dos parâmetros. Dessa
forma, as discussões em relação às questões eram feitas, inicialmente, internamente
nos grupos.
Em um segundo momento, foram feitas discussões entre os alunos e o professor.
Nessas, o professor assumia o papel de mediador dos grupos, expondo as ideias
levantadas pelos alunos para que todos pudessem refletir e estruturar o pensamento
juntos. Nesse momento, à medida que os alunos colocavam suas observações, a
discussão se enriquecia cada vez mais, indo além do que havia sido proposto
inicialmente. E, a partir dessas observações, os alunos foram conjecturando os
conceitos de função através das relações estabelecidas nos gráficos e nas funções.
Com relação a essas discussões, Ponte et al. (2013) afirma que
A fase da discussão é, pois, fundamental para que os alunos, por um lado,
ganhem um entendimento mais rico do que significa investigar e, por outro,
desenvolvam a capacidade de comunicar matematicamente e de refletir sobre o
seu trabalho e o seu poder de argumentação. Podemos mesmo afirmar que, sem
a discussão final, se corre o risco de perder o sentido da investigação (p.41).

Além das discussões, uma entrevista com o professor da sala foi ralizada, para
saber se as atividades contemplaram seus objetivos, saber como foi sua experiência
com o smartphone atrelado ao ensino de matemática, conhecer a sua opinião sobre o
uso as tecnologias em sala de aula e se axiliaram na continuidade do conteúdo. Afinal,
sair da “zona de conforto” é um desafio para os professores (BORBA; PENTEADO,
2001).
É importante destacar que, além da condução das aulas, o professor, ao introduzir
as tecnologias nas suas aulas, deve, além de dominar o conteúdo, estar familiarizado
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com o recurso utilizado. Isso o ajudará também na elaboração das atividades voltadas
para o material, podendo, dessa forma, explorá-lo da melhor maneira possível para
trabalhar determinado conteúdo. Além disso,
Ressalto, também, que o uso de tecnologias não deve tirar do professor a
responsabilidade de aprofundar conteúdos co os alunos. Acredito que se o
professor trabalhar os conteúdos somente no âmbito do cotidiano, não estará
dando a possibilidade de uma formação básica que possibilitará aos alunos
lidarem com o mundo de grande instabilidade e dúvidas em que vivemos
(MALTEMPI, 2008, p.65).

Atualmente, a pesquisadora está transcrevendo as gravações das aulas,
identificando os eventos mais relevantes, de forma a perceber as regularidades,
padrões e relações pertinentes para a análise (FIORENTINI; LORENZATO, 2006),
com o intuito de responder a questão de pesquisa aqui abordada. De início é possível
observar que os alunos interagiram com o smartphone indo além do que é proposto
para ser ensinado naquele período.
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Resumo:

Este pôster tem como objetivo apresentar o relato de uma
atividade desenvolvida em sala de aula com o uso de
celulares inteligentes. Utilizou-se o aplicativo Math Helper
Lite, gratuito para a plataforma Android. A atividade
desenvolvida se refere ao conteúdo de determinante de
matrizes e a mesma foi aplicada em uma turma do 2º Ano do
Ensino Médio de uma escola particular no município de
Piracicaba-SP, Brasil. O relato se baseia nos comentários
dos alunos e na observação participante do pesquisador.

Palavras-chave:

Aplicativo Math Helper Lite, Smartphone, Tecnologias,
Determinante de Matrizes.

Abstract:

The objective of this poster is to report one activity that was
carried on in a classroom with the use of smartphone. The
app Math Helper Lite was used as it is free in an android
smartphone. Matrix Determinant was the context of the
activity and it was applied to a high school sophomore class
in a private school at Piracicaba-SP, Brazil. The report has
its base on the commentaries and on the participatory
observation of the researcher.

Keywords:

Math Helper Lite, Smartphone, Technology, Matrix
Determinant.

1. INTRODUÇÃO
Esse artigo visa apresentar um relato de experiência de uma atividade
desenvolvida e aplicada em sala de aula com o uso de aplicativo de celular. Esta
atividade é de cunho investigativo no sentido de promover o envolvimento dos alunos
(PONTE et al, 2013).
A atividade se baseia nas nove propriedades dos determinantes elencadas no
livro do Dante (2012), livro didático adotado na escola, são elas: 1ª Propriedade: fila de
zeros; 2ª Propriedade: filas paralelas proporcionais ou iguais; 3ª Propriedade: troca de
filas paralelas; 4ª Propriedade: multiplicação de uma fila por uma constante; 5ª
Propriedade: determinante da transposta; 6ª Propriedade: determinante da matriz
triangular; 7ª Propriedade: Teorema de Binet; 8ª Propriedade: Teorema de Jacobi; e 9ª
Propriedade: Determinante da inversa. Nota-se que no livro esse conteúdo é expresso
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de modo a ter alguns exemplos de cada propriedade, conforme podemos ver na figura
1:
Figura 1 Propriedades dos determinantes de matrizes

Fonte 1 Dante (2011, p. 318)

Essa atividade foi desenvolvida em 2014 pelo primeiro autor desse artigo em
conjunto com o segundo autor. Os pesquisadores se questionavam sobre o fato de
alguns aplicativos de celulares inteligentes apenas realizarem cálculos matemáticos. A
partir dessa preocupação os mesmos passaram a refletir sobre seu uso na tentativa de
criar uma atividade que valorizasse o cálculo do aplicativo e ao mesmo tempo a
percepção do aluno frente a esse resultado obtido em seu celular.
Esse cuidado se dá à noção de conhecimento adotado em nosso grupo de
pesquisa o GPIMEM – Grupo de Pesquisa em Informática, outras Mídias e Educação
Matemática, que desenvolve trabalhos na perspectiva do constructo teórico SeresHumanos-com-Mídias. Esse constructo realça o papel das mídias na produção de um
dado conhecimento matemático, destacando o processo da reorganização do
pensamento e da construção coletiva do conhecimento em contato com uma dada
mídia. Ou seja, novas mídias requerem novas perguntas e novas práticas (BORBA,
2001).
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A escolha de celulares inteligentes dentre outros artefatos e mídias se deu pelo
fato de estudantes estarem tendo fácil acesso a essa tecnologia, nessa quarta fase
das tecnologias digitais em Educação Matemática no Brasil, e a utilizarem em seu
cotidiano para relacionamentos, estudos e lazer (BORBA, SCUCUGLIA, GADANIDS,
2014).
Desse modo, esse artigo visa apresentar a atividade e as principais discussões e
observações emergentes em sua aplicação.

2. A ATIVIDADE E SUA APLICAÇÃO
Para aplicar essa atividade o primeiro autor desse artigo estava lecionando em
uma escola particular da região de Piracicaba-SP, em que a coordenação apoiava a
prática de atividades investigativas de cunho manipulativo ou tecnológico. Sendo
assim, os alunos foram instruídos a instalarem o aplicativo Math Helper Lite em suas
casas e a utilizarem o celular no momento dessa aula.
Esse aplicativo realiza várias outras operações referentes a conteúdos como
sistema de equações lineares, vetores, Geometria, derivada, dentre outros, porém o
foco para essa atividade foi apenas o tópico “operações com Matrizes”,
especificamente o cálculo de determinantes.
Antes de ter contato com essa atividade os alunos dominavam a técnica de
calcular determinantes de matrizes quadradas de ordem 2x2, 3x3 e 4x4. Portanto o
celular serviu para que se ganhasse tempo ao realizar os cálculos, para tentar
investigar os padrões que ocorriam com as matrizes e com seus cálculos, para se
construir as propriedades de maneira investigativa. Podemos ver parte dessas
atividades por meio da figura 2.
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Figura 2 Investigando as propriedades dos determinantes

Fonte 2 Elaborado pelos autores

Na figura 2, nota-se que a atividade 1 é exatamente a primeira propriedade da
figura 1, ou seja, a propriedade que enuncia que uma fileira ou coluna de zeros resulta
no determinante ser zero. Ainda nessa primeira atividade, notamos o envolvimento dos
alunos ao se depararem com uma diagonal de zeros e ficarem surpresos ao verificar
que o determinante não era zero, gerando discussões do motivo desse resultado.
Tiveram outros momentos de inquietações e discussões dos alunos, porém por
motivos de espaço não relataremos nesse artigo.
O professor trabalhou essa atividade em duplas e foi tirando algumas dúvidas,
tentando interferir o mínimo possível no andamento da atividade. E ao término fechou
a atividade mostrando as propriedades enunciadas no livro.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade elaborada pelos autores permitiu que os alunos investigassem os
padrões que ocorrem nas matrizes e os valores do cálculo de seus determinantes,
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para posterior formalização das propriedades e técnicas. Em uma aula tradicional o
professor apresentaria as propriedades e daria um exemplo de cada para ilustrar. No
entanto, a tecnologia proporcionou que fosse calculado um grande número de
determinante das mais variadas matrizes com diferentes combinações de linhas e
colunas. Dessa forma favoreceu a vizualização e a formalização dos conceitos pelos
alunos, além de proporcionar testes diferentes como no caso da diagonal de zeros,
padrões aos quais podem gerar dúvidas.
Foi notório o interesse dos alunos ao utilizarem o celular em sala de aula, uma vez
que desconheciam aplicativos de matemática e tinham o uso do celular em sala de
aula como proibido. A partir dessa aula os alunos passaram a perguntar sobre outros
aplicativos de matemática e ainda testavam outros tópicos desse mesmo aplicativo
utilizado em aula.
Essa atividade foi apenas uma iniciativa para se pensar nas potencialidades do
uso de celulares inteligentes em sala de aula, levando-nos a questionar: Qual foi o
ganho do uso do celular nessa atividade? Será que estamos aproveitando as
potencialidades dessa mídia? Será que não estamos domesticando essa mídia? Como
devemos usar esses aplicativos em sala de aula?
Acreditamos que esse foi apenas um primeiro passo para se pensar em atividades
na perspectiva de Seres-Humanos-com-Mídias, porém mais investigações e
adaptações dessa e de outras atividades devem ser desenvolvidas na área de
Educação Matemática e em particular no nosso grupo de pesquisa. No GPIMEM
temos algumas investigações como Romanello (2015) em nível de mestrado, além de
algumas iniciativas como minicursos em congressos como o XI ENEM – Encontro
Nacional de Educação Matemática.
Ressaltamos aqui e em outras publicações tais como Borba e Lacerda (2015) que
o celular pode vir a ser um elemento cada vez mais presente na sala de aula, portanto
devemos investigar suas potencialidades em Educação Matemática.
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Resumo:

A nossa pergunta de investigação é a seguinte: existem
diferenças na aquisição de conhecimento e motivação entre
alunos que desenham jogos educativos e alunos que jogam
jogos educativos? O nosso artigo descreve um estudo piloto
centrado no ensino-aprendizagem de frações com alunos do
primeiro ciclo, utilizando duas estratégias pedagógicas
diferentes,
instrutivista
versus
construcionista,
com
videojogos como ferramentas de ensino, num ambiente de
aprendizagem informal. Os resultados obtidos sugerem que
uma abordagem construcionista poderá ter um maior impacto
tanto nos conhecimentos como na motivação.

Palavras-chave:

Jogos educativos, Construcionismo, Instrutivismo, frações,
primeiro ciclo, videojogos.

Abstract:

Our research question is the following: are there any
differences in knowledge acquisition and motivation between
students that design educational games and students that
play educational games? Our paper describes a pilot study
focusing on teaching fractions to elementary students using
two different pedagogical strategies, instructivist versus
constructionist, with videogames as instruction tools, in an
informal learning environment. Our results suggest that a
constructionist approach might have a greater impact both on
knowledge and motivation.

Keywords:

Educational games, Construcionism, Instrutivism, fractions,
primary education, video games.

1. INTRODUÇÃO
Existem duas linhas de investigação principais que estudam os efeitos que os
jogos educativos têm na aquisição de conhecimento e na motivação: a primeira focase em estratégias pedagógicas instrutivistas nas quais os alunos assumem o papel de
jogadores, a segunda centra-se em estratégias pedagógicas construcionistas nas
quais os alunos assumem o papel de criadores de jogos (Kafai, 2006; Baytak & Land,
2010). Existem ainda poucos estudos que comparem estas duas estratégias
pedagógicas (van der Meijden, & Denessen, 2011; Yang & Chang, 2013), mas os
resultados indicam que a abordagem construcionista (colocar alunos no papel de
construtores de jogos) poderá ter maiores benefícios. A nossa pergunta de
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investigação é precisamente a seguinte: existem diferenças na aquisição de
conhecimento e motivação entre alunos que desenham jogos educativos e alunos que
jogam jogos educativos?
Estamos particularmente interessados em estudar esta questão com alunos em
risco de insucesso escolar uma vez que se trata de uma problemática que remete para
a necessidade de novas estratégias pedagógicas para motivar e ensinar alunos em
contextos de risco e envolvê-los com o seu processo de aprendizagem (Abrantes et
al., 2011; Canário, 2004).
2. METODOLOGIA
Num estudo misto concorrente, integrámos os métodos quasi-experimental,
inquérito e estudo de caso e desenvolvemos um estudo piloto com alunos do primeiro
ciclo do ensino básico do bairro social do Zambujal (Lisboa, Alfragide). O programa
incidiu sobre a matéria de frações da disciplina de Matemática, com uma amostra de
dois grupos de cinco alunos cada, e teve a duração de cinco sessões semanais (uma
sessão por grupo, por semana) de cerca de uma hora cada. Foram criados cinco
videojogos sobre frações, para os alunos utilizarem durante as sessões, com o mesmo
software que serviu para introduzir os alunos à autoria de jogos educativos,
BlockStudio (Center for Game Science, 2015).
Os instrumentos de análise utilizados consistiram em: a) teste escrito de
conhecimentos e de motivação pré-intervenção; b) observações e notas de campo do
investigador durante as sessões; c) artefactos criados pelos alunos (em papel e no
software); d) teste escrito de conhecimentos e de motivação pós-intervenção; e)
avaliação final das sessões feita pelos alunos participantes. Os dados quantitativos
foram tratados com recurso ao Microsoft® Excel® 2013 (15.0.4797.1003); os dados
qualitativos

serviram

para

contextualizar

e

triangular

a

informação

obtida

quantitativamente.
3. RESULTADOS
3.1

Jogos criados pelos investigadores
Para aproximar os jogos que os participantes jogariam daqueles que poderiam

criar ou modificar, utilizámos o mesmo software, BlockStudio, para desenvolver cinco
videojogos com base nos objetivos de aprendizagem mais relevantes e nas
dificuldades mais significativas sentidas pelos participantes (detetadas durante a
primeira sessão). A Figura 8 mostra dois dos jogos criados pelos investigadores.
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Figura 46 – Exemplo de jogos desenvolvidos pelos investigadores.

A partir das notas de campo, fichas de trabalho e testes de conhecimento
concluímos que os jogos criados foram úteis tanto para a aprendizagem dos conceitos
pretendidos como para que os alunos tomassem maior consciência das suas
dificuldades.

3.2

Jogos criados pelos alunos
Devido a constrangimentos de tempo e às dificuldades dos alunos com o

conteúdo, não foi possível a criação de um jogo de raiz, optando-se assim pela
modificação de um dos jogos criados pelos investigadores, o jogo “Pinta a Fração”. A
Figura 9 documenta o processo.

Figura 47 – Processo de modificação de jogos pelos alunos.

Os alunos gostaram de modificar o jogo de acordo com as suas preferências e
mostraram interesse em criar alterações adicionais às propostas inicialmente pelos
investigadores.
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3.3

Conhecimento
Para os testes de conhecimento e motivação apenas foram incluídas quatro

crianças em cada grupo uma vez que duas delas faltaram à última sessão. De uma
forma geral, verificou-se um aumento dos conhecimentos (Figura 10), o que é
congruente com as observações feitas durante as sessões, as fichas de trabalho
completadas e as questões e respostas dadas pelos participantes.

Figura 48 – Classificação inicial versus final no teste de conhecimentos (cada ponto no gráfico
representa um participante).

Quando comparados os resultados das diferentes estratégias pedagógicas,
verificou-se

um

maior

aumento

nos

conhecimentos

por

parte

do

“grupo

construcionista”, principalmente no caso de um aluno para o qual a intervenção foi
particularmente positiva. Os resultados dos testes alinham-se com estas observações,
sendo no entanto importante salientar o grande desvio padrão presente no “grupo
construcionista” (Figura 11).

Figura 49 – Variação da classificação, em percentagem, em relação à nota inicial (os valores
46.7 e 76.7 correspondem às médias de cada grupo).
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3.4

Motivação
Apesar de não termos observado diferenças pronunciadas na motivação entre os

dois grupos, os testes de motivação indicam algumas disparidades (Figura 12).

Figura 50 – Resultados dos testes de motivação, variação entre as respostas iniciais e finais,
em percentagem.

O “grupo construcionista”, em média, apresentou um aumento acentuado de
motivação em relação à dimensão gostar de ensinar, aumentou a motivação face a
jogar jogos e aumentou ligeiramente a sua motivação face à criação de jogos,
contrastando com a variação apresentada pelo “grupo instrutivista” nessas dimensões,
que se mostrou negativa. Por outro lado, o “grupo instrutivista”, em média, aumentou a
sua motivação em relação à Matemática e frações, com o “grupo construcionista”
apresentando um ligeiro desvio na direção oposta nestas dimensões.
No final do programa de atividades o “grupo construcionista” fez, em média, uma
avaliação mais positiva das sessões do que o grupo instrucionista.
4. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO
Em qualquer estudo é essencial salientar as suas limitações. Neste caso é
necessário referir que a componente qualitativa é extremamente importante para a
interpretação dos dados já que, apesar de apresentarmos dados quantitativos, a sua
interpretação tem de ser cautelosa devido à reduzida amostra, que constitui a maior
limitação deste estudo piloto. É importante mencionar ainda que podem existir fatores
de confundimento tais como: efeito de teste, o desejo de agradar ao investigador, a
não compreensão das questões ou as diferentes motivações para participar no estudo.
O facto de termos trabalhado com alunos de diferentes anos de escolaridade pode ser
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visto como uma vantagem na dinâmica das sessões mas numa amostra tão reduzida
pode confundir também os resultados.
Devido a constrangimentos de tempo os alunos não tiveram oportunidade de
passar pelo processo de ideação e de criação de um jogo de novo. Nem houve
oportunidade para aprender e explorar a conceção e edição de regras. Será relevante
realizar novos estudos, com mais tempo por sessão ou mais sessões, para abordar
estas questões.
Apesar das suas limitações, este estudo aponta para diferenças na aquisição de
conhecimento e motivação influenciadas pela utilização de estratégias pedagógicas
construcionistas/instrutivistas, diferenças essas que carecem de exploração no futuro
com amostras de maior dimensão. Seria ainda interessante investigar como é que os
efeitos relacionados com a estratégia pedagógica usada interagem com potenciais
efeitos da idade ou do ano de escolaridade dos participantes.
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Resumo:

A presente pesquisa tem como tema a evasão de alunos na
Educação a Distância no Curso de Licenciatura em
Matemática a Distância da Universidade Federal de Pelotas.
A pesquisa investigou os fatores que influenciaram na
evasão de alunos do curso em um dos polos de apoio
localizado no sul do Brasil. Foi realizado um estudo de caso,
fazendo-se uso de várias fontes de evidências, tais como:
entrevista semiestruturada com alunos evadidos e análise de
documentos. Os resultados obtidos indicam que, em 2011/1,
no polo investigado, foram matriculados 50 alunos e
formados 23 alunos, permanecendo três alunos no curso em
recuperação e 24 alunos evadidos. A pesquisa mostrou que a
evasão ocorreu principalmente porque os matriculados não
conheciam a modalidade de Educação a Distância, na ̃ o se
adequaram a sua metodologia e na ̃ o consideravam que fosse
necessá ria dedicação aos estudos, entre outros fatores.
Esses resultados indicam que a evasão do curso está ligada
a uma multiplicidade de fatores, o que torna sua superação
mais complexa e desafiadora.

Palavras-chave:

Política social, Educação superior, Educação a Distância,
Evasa ̃ o .

Abstract:

This research has as its theme the dropout rates in distance
education in the Mathematics Degree Course of the Federal
University of Pelotas, delivered fully online. The research
investigated the factors that influenced dropouts in one of its
support office in the south of Brazil. A case study was
conducted and the following techniques were used: a semistructered interview with dropouts and document analysis.
According to the analysed data, in the first semester of 2011,
50 students were enrolled, 23 students graduated, 3 students
were in progress, and 24 students dropped out. The results
indicate as causes: most of those enrolled did not know
Distance Education well enough, did not fit into its
methodology and did not consider the commitment needed to
study, among other factors. The results indicate that the
dropout rates in distance education are connected to a
multiplicity of factors, making it more complex and
challenging to overcome.

Keywords:

Social policy, Higher education, Distance Education, Dropout.
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1. INTRODUÇÃO
A democratização do acesso à educação superior é uma questão complexa e de
muita

relevância

para

a

sociedade

brasileira,

principalmente

no

cenário

contemporâneo, em tempos de globalização, revolução tecnológica e mudanças nas
relações de trabalho.
Para Johann (2012), a educação não tem sido plena no que se refere ao alcance
de todos os cidadãos, assim como quanto à conclusão de todos os níveis de
escolaridade. A evasão escolar é ainda um desafio a ser superado em todo o país. No
entanto, falar sobre evasão não é tarefa fácil, pois, embora as altas taxas sejam
denunciadas, as respostas têm sido lentas e difíceis.
No Curso de Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD) da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel), em 2011/1, foram oferecidas 1100 vagas, matriculados
960 alunos, formados 259 alunos, permanecendo, ainda, 50 alunos no curso,
distribuídos em 22 polos da região sul. Desse total de 960 matriculados, 651 alunos
evadiram, o que representa 67,81%. O percentual de evasão apresentado é superior à
média geral de todos os cursos autorizados pelo Ministério da Educação, registrada
pelo Censo EAD.BR 2013, que foi de 16,94%. No caso específico do Polo de Apoio ao
Ensino a Distância (PAED), a sede pesquisada, foram ofertadas 50 vagas,
matriculados 50 alunos, formados 23, três alunos permaneceram no curso em
recuperação, e 24 alunos deixaram o curso, atingindo um índice de 48% de evasão.
Considerando a importância que o tema evasão assume no cenário da Educação
a Distância (EaD), teve-se como objetivo investigar os fatores que influenciaram a
evasão de alunos na modalidade de Educação a Distância do Curso Licenciatura em
Matemática a Distância no Polo de Apoio ao Ensino a Distância.
2. CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA
Na tentativa de aclarar as várias faces da evasão na EaD, optou-se pelo estudo
de caso qualitativo, pois permite trabalhar com significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis (Minayo, 2010).
Nesta proposta, a escolha se justificou por permitir a análise do objeto de
investigação em suas diversas interfaces, além de permitir a apreensão do fenômeno
em seu contexto real, a partir do ponto de vista dos próprios sujeitos envolvidos,
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mostrando as contradições que se revelam e se ocultam. Além disso, o fenômeno da
evasão é tipicamente contemporâneo, ainda não suficientemente desvendado.
Foram seguidas as etapas propostas por Lüdke e André (1986). A primeira fase
foi exploratória, quando se buscou os aspectos relevantes envolvidos na situação em
foco. Buscando-se uma definição mais precisa do objeto de estudo, com a
identificação de questões ou pontos críticos, estabelecendo-se os contatos iniciais
para entrada em campo e a localização dos participantes e das fontes de dados
necessárias para o estudo. A fase seguinte correspondeu à coleta sistemática de
informações, utilizando instrumentos mais ou menos estruturados, escolhidos de
acordo com as características do objeto estudado. A fase da análise sistemática e a
elaboração do relatório decorreram da necessidade de sistematização e análise das
informações foram repassadas aos informantes para que pudessem manifestar suas
reações sobre a relevância e a acuidade do que é relatado. Nessa fase, foram
necessário um constante movimento entre a teoria e os dados empíricos (Lüdke &
André, 1986).
Os sujeitos da pesquisa foram oito alunos, de um total de 24 evadidos,
selecionados por sorteio. A unidade de análise foi o CLMD da UFPel, no PAED. Para
chegar aos motivos da evasão, as principais técnicas de coleta de dados usadas
foram a entrevista semiestruturada e a utilização de dados documentais.
Para estudo e interpretação dos dados, foi realizada uma primeira apreciação de
documentos pré-existentes e do material de análise produzido a partir das entrevistas
e de outros registros, que foram convertidos em texto. Tais registros foram reunidos
desde o início da coleta de dados, pelo processo de leitura exaustiva de todo o
material recolhido. Os resultados foram apresentados, discutidos e comparados a
outros alcançados em pesquisas anteriores, assim como a posicionamento dos
autores de referência na área. Como suporte informacional para essas análises, foi
utilizado o “software” de apoio a análise de dados qualitativos, NVIVO10.
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Sobre a evasão no curso, um dos principais motivos foi a falta de tempo, visto que
os alunos não conseguiram conciliar estudo, trabalho e família. A esse motivo se
somam problemas como doença na família, dificuldade de acesso ao Ambiente Virtual
de Aprendizagem e dificuldades de acompanhamento do curso (entre elas,
dificuldades de aprender os conteúdos por lacunas advindas do ensino médio e a
quantidade de conteúdo e de tarefas propostas).
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Também são reveladas dificuldades para frequentar o PAED, relacionadas com a
falta de tempo devido aos compromissos profissionais, bem como com os custos
financeiros com viagens e estadias daqueles que residem em outro município.
Outro ponto que parece ter colaborado para evasão é o desconhecimento da
própria formação, isto é, do que seja um curso de licenciatura. Além disso, alunos
escolheram o curso por ser o único oferecido no polo e porque buscavam um diploma,
destacando que iniciaram as aulas com a ideia que a EaD é mais fácil que a educação
presencial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A turma de 2011/1 a 2014/2 contou com a oferta de 50 vagas no PAED. Todas as
vagas foram preenchidas e 24 alunos evadiram, atingindo um percentual de 48% de
evasão. Esses números significativos não podem ser desconsiderados, visto que a
evasão é fator que obstaculiza a democratização do acesso à educação superior,
tema relevante e chave para a redução das desigualdades sociais no Brasil.
A evasão ocorreu por diferentes fatores, todos relacionados, de alguma forma, ao
curso escolhido, ao PAED ou às próprias características dos alunos evadidos.
Esses resultados corroboram a afirmação de Longo (2009), que chama atenção
para o fato de que a evasão é uma questão complexa relacionada a uma
multiplicidade de fatores, o que torna sua superação mais complexa e desafiadora.
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Resumo :

O presente artigo tem o objetivo de compartilhar resultados e
possibilidades pedagógicas realizadas por meio do uso de
tecnologias móveis na escola. Para tanto, alunos e
professores de
três escolas municipais
do ensino
fundamental I no Estado de São Paulo, conheceram e
criaram códigos bidimensionais de resposta rápida integrada
aos objetivos e conteúdos propostos no currículo escolar. De
maneira contextualizada e inovadora, os alunos foram
envolvidos e motivados a se comprometerem com o próprio
percurso de aprendizagem e ainda colaborar com a
construção do conhecimento alheio.

Palavras-chave:

Inovação,
tecnologias
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Abstract :

This article aims to share results and pedagogical
possibilities realized through the use of mobile tecnhologies
in school. Therefore, students and teachers from three
schools from elementary school in the state of São Paulo,
met and created two-dimensional codes integrated rapid
response to the proposed objectives and content in the
school curriculum. Contextualized and inovadoral way,
studentes were engaged and motivated to commit to their
own learning process and also collaborate with the
construction of other people’s knowledge.

Keywords:

Innovation, technology mobile, QR Code, codes 2D.
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1. UM CONVITE PARA AS TECNOLOGIAS MÓVEIS
Atualmente

muitos

professores

vêm

travando

uma

longa

batalha

com

smartphones, phablets e tablets. Isso porque os recursos giz, lousa e saliva,
disponíveis há anos na escola, não são capazes de oferecer aos alunos os mesmos
estímulos visuais e auditivos disponíveis em aplicativos, tão pouco a mesma
quantidade de informações reunidas na Internet. Temos, portanto, uma batalha desleal
e desnecessária.
Os alunos adentram a escola estimulados por tecnologias buscando ainda mais
novidades e a possibilidade de estabelecer uma relação de proximidade entre o seu
cotidiano social e o escolar. Diante desta realidade, consideramos como problema
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central desta pesquisa o como atrelar essas novidades à construção de conhecimento
significativo, de forma contextualizada?

1.1.

Objetivos educacionais para o uso da tecnologia mobile na escola
Entendendo a pertinência do tema para a área educacional, partimos para

investigação prática, tendo como objetivo central avaliar as contribuições do uso das
tecnologias mobile na escola a partir de recursos acessíveis e produção autoral dos
alunos.
E para melhor conduzir a proposta, delimitamos como objetivos específicos:
 Investigar os processos de construção do conhecimento que se estabelecem

na produção autoral, colaborativa e funcional, contextualizados ao currículo;
 Averiguar os impactos promovidos na aprendizagem com o uso educacional

das tecnologias móveis na escola.
Para o alcance dos objetivos propostos, buscamos, portanto, a utilização de
recursos comuns ao convívio dos alunos, encontrados acessivelmente no cotidiano de
todos, mas que ao mesmo tempo careciam de uma apropriação usual melhor
disseminada.

1.2.

Construindo conhecimento com QR Code
Tendo em vista a função social da escola em discutir assuntos e novidades,

oriundas da sociedade, verificamos que o QR Code (Quick Response Code – Código
de Resposta Rápida) era pouco observado pela equipe escolar, pelos alunos e suas
famílias.
Considerando então o aluno como sujeito ativo na construção do seu próprio
conhecimento e corresponsável pela construção do conhecimento alheio, o QR Code
tornou-se um grande aliado para o uso das tecnologias móveis na escola. Deste
modo, foi desenvolvida uma proposta de atividades considerando tanto a criação de
QR Code quanto a utilização de smartphones, phablets e tablets na escola.
Para tanto se fez necessário uma exploração inicial de QR Codes por meio da
tecnologia mobile, a fim de motivar o engajamento dos alunos e comprometê-los com
o próprio percurso de aprendizagem.
Em seguida, contextualizados pelos objetivos e conteúdos do currículo escolar, os
alunos efetivaram a pesquisa e o tratamento das informações que foram
compartilhadas com a comunidades escolar por meio dos produtos finais mencionados
abaixo:
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 Confecção de um mapa do Brasil com informações disponibilizadas através de

QR Code sobre os estádios de futebol construídos ou reformados para a
copa do mundo;
 Confecção de painéis físicos e virtuais (glogster) sendo os componentes do

Sistema Solar representados por QR Code;
 Mural de QR Codes com notícias selecionadas pelos alunos sobre a crise

hídrica no Brasil;
 Exploração de QR Codes para leitura de biografias diversas.

Para melhor análise dos resultados, utilizamos a metodologia de pesquisa
qualitativa por possibilitar abertura para a subjetividade e para a colheita de dados
variados e amplos, visto que as atividades propostas foram desenvolvidas em três
escolas municipais de ensino fundamental I no Estado de São Paulo, respeitando suas
nuances, especificidades e necessidades.

1.3.

Resultados alcançados
Ao investigar o processo de construção do conhecimento que se estabelecem na

produção autoral, colaborativa e funcional, contextualizados ao currículo, pudemos
observar que ao contar com o uso das tecnologias móveis foi possível envolver ainda
mais os alunos no processo de construção de conhecimento, visto que foram
motivados pela criação de um QR Code desde o início das atividades e puderam
estabelecer relação de proximidade entre o seu cotidiano social e o escolar.
Ao averiguar os impactos promovidos na aprendizagem com o uso educacional
das tecnologias móveis na escola, pudemos concluir que foi possível:
 Qualificar procedimentos de busca e seleção de conteúdos na Internet,

despertando nos alunos um olhar ainda mais criterioso quanto à veracidade
das informações disponíveis nos sites pesquisados;
 Reconhecer

nas tecnologias móveis possibilidades de construção de

conhecimento próprio;
 Reconhecer

o compartilhamento de informações como comportamento

colaborativo para o processo de construção de conhecimento alheio;
 Alcançar os objetivos propostos para os conteúdos abordados.

Ainda observando os resultados, pudemos notar que a simplicidade técnica para a
criação de QR Codes favoreceu a autonomia dos professores no desenvolvimento das
possibilidades pedagógicas acima mencionadas, resultando numa prática pedagógica
inovadora, motivadora e envolvente para o alcance dos objetivos propostos no
currículo escolar, caminhando ao encontro da metodologia TPACK – Tecnhnological
Pedagogical Content Knowledge – (Mishra e Koehler, 2006) que indica o
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conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo como necessário para se efetivar a
prática pedagógica em ambientes equipados com tecnologia.
Diante desses resultados, faz-se imprescindível compartilhar essas possibilidades
pedagógicas acerca do uso das tecnologias móveis na educação a fim de provocar
reflexões que resignifiquem a presença desses equipamentos na escola, incentivando
professores a torná-los aliados para suas aulas, pois segundo Moran:
A Web e as tecnologias móveis nos permitem poder estar juntos em qualquer
lugar, a qualquer hora para aprender de múltiplas formas. O papel do professor é
mais amplo do que antes, é o de ajudar o aluno a encontrar sentido entre tantas
informações, a avaliar as mais relevantes e a estabelecer vínculos para uma
comunicação rica entre todos. (Moran, 2014:55)

Mas, é sabido que essa não é uma tarefa fácil e que requer do professor uma
abertura para o novo, para a entrada de tecnologias usuais na sala de aula e
principalmente de uma concepção educacional que fomente a sua utilização de forma
contextualizada e significativa, pois, como destacam Saccol, Schlemmer e Barbosa:
“(...) se adotarmos uma concepção epistemológica de que o conhecimento é
fruto de construção do indivíduo feita em colaboração com professores e
colegas, devemos selecionar tecnologias que permitam interação intensiva entre
as pessoas (...)” (Saccol et al apud Bento e Cavalcante, 2013:114)

Apesar de desafiadora, a proposta desenvolvida com os alunos foi capaz de
despertar no professor a certeza de que esta guerra declarada entre muitos
educadores e as tecnologias que chegam às mãos dos alunos diariamente só tem um
lado ganhador e que, neste caso, aliar-se com seu oponente é um caminho muito mais
vantajoso e promissor que se imagina.
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Resumo:

É intenção central deste projeto acompanhar de perto a
implementação de um programa de integração de tablets umpara-um no 3º ciclo num colégio na área de Lisboa ao longo
de um ano letivo (2015/2016), como forma de explorar
possíveis
afinidades
entre
aprendizagem
móvel
e
aprendizagem de línguas estrangeiras. Focando a utilização
de tablets para aprender língua inglesa, as questões de
investigação estão formuladas considerando o seguinte: i) a
motivação dos alunos, ii) a competência comunicativa, mais
especificamente a produção oral, e iii) a competência digital.
Adicionalmente exploram-se eventuais diferenças entre a
aprendizagem dos alunos integrados neste projeto da escola
desde 2014 e dos alunos que apenas se iniciaram neste tipo
de integração no ano letivo 2015/2016, sendo a amostra total
de 106 alunos. O projeto segue um plano de recolha e
análise de dados mistos de acordo com uma estratégia
explanatória sequencial. O questionário aos alunos permite
procurar evidências relativas à motivação e à competência
digital dos alunos. Para a produção oral dos alunos em
língua inglesa, avaliam-se os artefactos digitais produzidos
pelos alunos ao longo do ano letivo. Finalmente, a entrevista
aos docentes permite aprofundar as respostas a fornecer a
todas as questões de investigação, esperando-se assim
identificar vantagens e constrangimentos associados à
utilização de tablets no ensino do Inglês enquanto língua
estrangeira no contexto nacional.

Palavras-chave:

Aprendizagem suportada por tecnologias, aprendizagem
móvel de línguas (MALL), ensino de inglês língua estrangeira
(ILE), competência digital.

Abstract:

The main focus of this project is to closely monitor a one-toone tablet integration programme over a year (2015/2016), in
the 3rd cycle of a school in the Lisbon area, to explore
possible affinities between mobile and foreign language
learning. Focusing on the use of tablets to learn English, the
research questions are formulated regarding the following: i)
student motivation, ii) communication skills, specifically oral
production, and iii) digital competence. Additionally,
differences in pupils’ learning is also explored, namely
between students in this school project since 2014 and those
who have only been in this project in the school year
2015/2016, having a total sample of 106 students. The
project follows a plan of mixed data collection and analysis
with a sequential explanatory strategy. The survey is used to
look for evidence regarding student motivation and digital
competence. As for students’ oral production in English,
students’ digital artefacts are evaluated throughout the
school year. Finally, the two English teachers are interviewed
to deepen the answers for all the research questions, hoping
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to identify the advantages and constraints of using tablets to
teach English as a foreign language in the national context.
Keywords:

Technology-enhanced learning (TEL), mobile assisted
Language learning (MALL), teaching English as a foreign
language (TEFL), digital competence.

1. MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING – TABLETS 1:1
Tendo os equipamentos móveis vindo a ser integrados em contextos educativos
formais, e sendo-lhes reconhecidas múltiplas vantagens para a aprendizagem,
(Burston, 2015; Kukulska-Hulme, 2009; Traxler, 2011), surgem novos desafios
societais referentes ao acesso à informação e ao desenvolvimento da competência
digital dos alunos no contexto escolar (Ferrari, Brečko, & Punie, 2014). Por outro lado,
o desafio crescente dos contextos plurilingues e pluriculturais na Europa (Comissão
das Comunidades Europeias, 2003) impõe-se como outra prioridade a atender por
parte das escolas.
Tendo ambos os desafios em consideração, o presente projeto procura explorar a
possibilidade de se encontrarem afinidades que possam levar à junção da
aprendizagem móvel e da aprendizagem de línguas estrangeiras. Deste modo, as
vantagens de uma integração pedagogicamente pertinente das tecnologias móveis,
são consideradas para o ensino de Inglês como língua estrageira. Foca-se a
aprendizagem dos alunos num modelo de implementação de tablets num rácio de um
equipamento por aluno, num modelo de um-para-um (1:1), no 3º ciclo do ensino
básico português, procurando distinguir eventuais benefícios e constrangimentos
resultantes desta integração, especificamente associados a: motivação dos alunos
face à aprendizagem de Inglês Língua Estrangeira (ILE), desenvolvimento da
competência comunicativa e competência digital.

1.1

Implementação do projeto e resultados esperados
O presente projeto tira partido do facto de se aliar a produção de artefactos

digitais à produção comunicativa oral. O mesmo decorre entre 2014 e 2017, ocorrendo
o trabalho de campo e a recolha de dados no ano letivo de 2015/2016. Os
participantes são 106 alunos de uma escola privada na área de Lisboa que iniciou a
implementação de um programa 1:1. A amostra de alunos divide-se em 3 turmas do 7º
e 1 do 8º ano de escolaridade do 3º CEB, encontrando-se os dois anos de
escolaridade em fases diferentes de adoção das tecnologias. Os alunos do 7º
iniciaram o uso educativo de tablets em aula no ano letivo de 2015/2016 e os alunos
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do 8º estão no segundo ano de um projeto piloto da própria escola. São também
intervenientes do estudo os dois professores que lecionam ILE a estes alunos.
O estudo tem como objetivos: 1) identificar benefícios e constrangimentos na
literatura sobre a integração de tablets 1:1, 2) aplicar um projeto de acompanhamento
à adoção de tablets (1:1) com a duração de um ano letivo no contexto nacional; 3)
analisar os efeitos do projeto; 4) explorar eventuais diferenças associadas a fases
distintas de adoção de TM evidenciadas (1º vs 2º ano).
Formula-se assim como problema de investigação: Terá a integração pedagógica
de tablets 1:1 um contributo favorável para a motivação dos alunos para a
aprendizagem de Inglês – Língua Estrangeira e para o desenvolvimento de
competências específicas e transversais? As questões de investigação concretizam
esta problemática, interessando recolher e analisar a perceção de alunos e
professores de ILE sobre a utilização educativa de tablets 1:1 em dois momentos para
verificar se haverá impacto quanto: i) à motivação dos alunos para a aprendizagem do
ILE; ii) ao desenvolvimento da competência comunicativa, especificamente, produção
oral e iii) ao desenvolvimento da competência digital. Adicionalmente formula-se uma
questão de investigação exploratória quanto à possibilidade de se compararem os dois
níveis de experiência de adoção das TM.
Este projeto enquadra-se no paradigma pragmático, pelo facto de se assumir uma
metodologia de recolha e análise de dados mistos (Creswell, 2007). São recolhidos
dados quantitativos ao longo de todo o ano letivo, recolhendo-se dados qualitativos
posteriormente (estratégia explanatória sequencial, de acordo com Creswell, 2007),
permitindo-se assim a exploração e alargamento dos dados iniciais (Creswell, Plano
Clark, Gutman & Hanson, 2003, p.178).
Para abordar as questões de investigação relativas à motivação e à competência
digital, o questionário aos alunos conjuga um índice de motivação para aprender
línguas estrangeiras (adaptado de “The Attitude/Motivation Test Battery” de Gardner,
1985) e um conjunto de indicadores baseado no quadro de referência de competência
digital, o “DIGCOMP” (Ferrari, 2013). Os artefactos digitais produzidos pelos alunos
(por exemplo vídeos), ao longo do ano letivo, trazem informação pertinente para se
proceder à avaliação da produção oral de acordo com descritores para cinco níveis de
desempenho, por sua vez formulados de acordo com os níveis A2 e A2+ do Quadro
Europeu Comum de Referência (Conselho da Europa, 2011).
Sendo o foco principal do projeto a aprendizagem dos alunos, tanto no que
respeita à motivação para a aprendizagem, como ao desenvolvimento de
competências específicas e transversais, espera-se conseguir acompanhar de perto o
trabalho dos alunos e dos docentes, como forma de se descrever rigorosamente a
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implementação do projeto em análise. Ao acompanhar um programa de integração de
tablets 1:1 na aprendizagem da língua inglesa no contexto nacional, espera-se
contribuir para uma consciencialização das vantagens de abordagens pedagógicas
inovadoras, bem como para identificação das dificuldades associadas à aprendizagem
suportada por tecnologias móveis no contexto do ensino básico nacional.
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Resumo:

Este trabalho apresenta a proposta de formação continuada
de professores e coordenadores pedagógicos desenvolvida
pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) por meio
do Programa Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio
(PNEM), onde foi utilizado como recurso didático tablets
distribuídos aos professores participantes dessa formação. O
PNEM é um programa que é operacionalizado a partir da
articulação entre o Ministério da Educação, Governo dos
Estados e Universidades brasileiras. O objetivo é promover a
formação continuada dos professores e coordenadores
pedagógicos que atuam no Ensino Médio das redes
estaduais de ensino brasileiras, nas áreas urbanas e rurais,
em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio e Diretrizes Curriculares da Educação Básica.
A formação continuada foi realizada em curso presencial com
encontros semanais de formação. A duração do curso foi de
um ano, totalizando duzentas horas de formação. Os
conteúdos trabalhados em cada etapa do curso foram
organizados em material didático composto por Cadernos
Temáticos elaborados por Universidades parceiras do
Programa de Formação Continuada de professores do Ensino
Médio e disponibilizados para download nos tablets. Os
princípios formativos adotados foram a valorização dos
saberes e práticas dos professores; a pesquisa como
princípio pedagógico; a reflexão na e sobre a prática docente
e o trabalho colaborativo. Portanto, no desenvolvimento
pedagógico da proposta de formação continuada proposta
pela UNIPAMPA, pretendeu-se possibilitar a integração e
operacionalização
prática
das
diferentes
temáticas
abordados nos cadernos temáticos com as experiências e
saberes dos professores e coordenadores pedagógicos
participantes da formação, inserindo na formação a
capacitação para uso dos tablets, não prevista na proposta
inicial. Desta forma, este trabalho pretende apresentar a
proposta de formação realizada e problematizar o uso dos
tablets nessa proposta.

Palavras-chave:

Tablet, formação continuada, professores.

Abstract:

This paper presents a proposal for continuing education
teachers and coordinators developed by the Federal
University of Pampa (UNIPAMPA) through the Program Pact
for Secondary Education Strengthening (PNEM) and used as
a teaching resource tablets distributed to teachers
participating in this training. The PNEM is a program that is
operated from the coordination between the Ministry of
Education, Government of States and Brazilian universities.
The aim is to promote the continuing education of teachers
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and coordinators who work in high school state networks of
Brazilian education in urban and rural areas, in line with the
Law of Guidelines and Bases of National Education, National
Curriculum Guidelines for Secondary Education and
Curriculum Guidelines for Basic Education. Continued
training was held in classroom course with weekly training
meetings. The course was one year, amounting to two
hundred hours of training. The contents worked on each
stage of the course were organized in educational material
composed of thematic books produced by Universities
partners of the Continuing Education Program High School
teachers and available for download on tablets. The adopted
formative principles were the enhancement of knowledge and
practices of teachers; research as an educational principle;
reflection on and on teaching practice and collaborative work.
Therefore, in the educational development of the proposal of
continuing education proposed by UNIPAMPA, it was
intended to enable the integration and operation practices of
different covered topics in the thematic notebooks with the
experience and knowledge of the participating teachers and
coordinators of training, entering the training training for use
of tablets, not foreseen in the original proposal. Thus, this
study intends to present the proposal for training carried out
and discuss the use of tablets in this proposal.
Keywords:

Tablet, continuing education, teachers.

1. INTRODUÇÃO
A discussão a respeito das possibilidades de se propostas de formação
continuada que utilizem as tecnologias da comunicação e da informação, são uma
demanda crescente e desafiam as instituições de ensino a construírem e/ou se
adequarem para tal. A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), inserida neste
contexto, assumiu o desafio de atuar na formação continuada de professores, a partir
da proposição, participação e atuação em diferentes programas e ações, dos quais
destaca-se o programa de formação continuada de professores do Ensino Médio
denominado Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Meio (BRASIL, 2013). Neste
programa, os professores receberam tablets para utilizarem na formação. Contudo, as
diretrizes teórico-metodológicas definidas pelo Ministério da Educação (MEC) previam
apenas o uso do tablet e não a formação para esse uso.
A UNIPAMPA desenvolveu o projeto de formação docente no âmbito do Pacto
pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM) de forma coerente com o seu projeto
institucional,

priorizando

o

compromisso

social

e

tendo

como

premissa

o

reconhecimento de que ações isoladas não são capazes de reverter o quadro atual da
educação. Portanto, acredita-se que é preciso construir as ações de formação
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continuada (UNIPAMPA, 2013), considerando, inclusive, a perspectiva metodológica
para utilização dos recursos didáticos da/na formação.
Assim, o presente texto tem por objetivo apresentar o PNEM e algumas reflexões
a respeito do processo formativo desenvolvido pela UNIPAMPA, trazendo algumas
considerações sobre a utilização dos tablets durante a formação.
A formação continuada realizada pela UNIPAMPA no PNEM ocorreu no Estado do
Rio Grande do Sul - Brasil, em curso presencial destinado aos professores que
atuavam no Ensino Médio de escolas públicas brasileiras de quatro coordenadorias
regionais de educação do Estado do Rio Grande do Sul, abrangendo vinte e dois
municípios gaúchos.
A duração do curso foi de dez meses, com carga horária total de duzentas horas.
Os encontros de formação foram semanais e realizados nas próprias escolas, dentro
da carga horária de trabalho dos professores e coordenadores pedagógicos - público
alvo da formação. Estiveram envolvidos no PNEM UNIPAMPA cerca de 2.700
professores.
A formação proposta pelo PNEM ocorreu dentro das próprias escolas, tendo por
princípios fundantes da formação: valorização dos saberes e práticas dos professores;
o trabalho como princípio educativo; pesquisa como princípio pedagógico; reflexão na
e sobre a prática docente; os direitos humanos; a sustentabilidade socioambiental e o
trabalho colaborativo. Estes princípios convergem com os aspectos indicados por
Candau (1997) para a formação continuada de professores que são a escola como
espaço privilegiado de formação, a valorização dos saberes docentes e o ciclo de vida
dos professores. Nesse sentido, a metodologia adotada no curso buscou resgatar as
necessidades da realidade das escolas, valorizar os múltiplos saberes e experiências
docentes, favorecer a articulação entre teoria e prática, reconhecendo a escola como
“lócus de formação continuada e (re) construção coletiva do projeto políticopedagógico em suas articulações com as concepções de juventude e direito à
qualidade social da educação” (BRASIL, 2014) sem desconsiderar a dimensão política
desta formação.
Durante cada etapa do PNEM foram utilizados conteúdos organizados em
material didático composto por Cadernos Temáticos disponibilizados digitalmente para
download nos tablets recebidos por professores e coordenadores pedagógicos
participantes do curso. O uso de tablets durante a formação, constituiu-se em desafio
e potencialidade, pois a proposta de formação e organização do PNEM, não previa
formação para uso dos tablets, apenas o uso deles. Contudo, desde o primeiro
encontro para formação do PNEM, foi perceptível que os professores não tinham
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domínio técnico para uso dos tablets que receberam, sendo que grande parte deles
sequer sabia como armazenar os arquivos digitais com o material da formação.
Diante deste contexto, a equipe do PNEM na UNIPAMPA decidiu inserir, na
segunda etapa da formação, como temática de estudo, o uso do tablet como recurso
didático-formativom, buscando favorecer o processo de formação a partir da
potencialização do uso deste recurso. Esta proposição contribuiu para que os
professores conseguissem acessar os conteúdos digitais e pudéssem perceber
diferentes possibilidades para o uso deste recurso didático. A própria logomarca do
PNEM da UNIPAMPA tem a imagem de tablet.
Figura 1 – Logomarca do PNEM UNIPAMPA

Acervo do PNEM UNIPAMPA

À guisa de conclusão pode-se inferir que a formação continuada desenvolvida
pelo PNEM – UNIPAMPA buscou contribuir para valorização dos saberes e fazeres
dos professores do Ensino Médio, contribuindo para oferta de uma educação de
qualidade social. Neste sentido, acredita-se que a utilização de dispositivos móveis como o tablet - favoreceu e desafiou os professores para realização da formação
continuada de professores, percebendo-o como uma importante ferramenta de
aprendizagem e formação.
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Resumo:

O presente texto possui a intenção de socializar os achados
de uma pesquisa que teve como objetivo verificar a
percepção dos tutores em relação à presença do trabalho
colaborativo no ambiente de trabalho presencial do Curso de
Licenciatura em Matemática à Distância da Universidade
Federal de Pelotas. A metodologia adotada na pesquisa foi
de cunho qualitativo e consistiu-se na coleta de dados online,
por meio de um questionário estruturado enviado a trinta e
dois tutores que trabalhavam em distintas disciplinas do
Curso de Licenciatura em Matemática à Distância da
Universidade Federal de Pelotas, nos meses de abril a junho
de 2012. Através dos achados da pesquisa podemos verificar
que o trabalho colaborativo é percebido pelos tutores que
atuavam no ambiente pesquisado, o qual possibilitava o
desenvolvimento pessoal e profissional advindo das
interações colaborativas entre os sujeitos, permitindo que o
diálogo e as vivências comunicacionais fortalecessem as
relações interpessoais, a socialização do conhecimento e a
motivação
docente
para
a
construção
de
práticas
pedagógicas criativas e desafiadoras. A realização do
trabalho colaborativo, constitui-se ainda, num espaço
privilegiado de formação continuada para todos os tutores
envolvidos no processo formativo na educação à distância.

Palavras-chave:

Experiência docente, educação
pedagógico colaborativo.

Abstract:

This paper aims to socialize a survey that verified the
perception of the tutors regarding the presence of
collaborative work in the classroom Desktop Degree in
Mathematics Distance Education from Federal University of
Pelotas. The methodology used in the research was
qualitative and consisted in the online data collection through
a structured questionnaire sent to thirty-two tutors working in
different subjects of the Mathematics Distance Education
from Federal University of Pelotas, in the months April to
June of 2012. It can be seen the collaborative work is present
and it is perceived by the tutors. This enabled the personal
and professional development from collaborative interactions
among
them,
allowing
dialogue
and
communication
experiences which strengthens interpersonal relations,
socialization of knowledge and teacher motivation for building

à

distância,

trabalho
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creative
and
challenging
teaching
practices.
The
collaborative work is constituted in a special area of
continuing education for all tutors involved in the training
process in distance education.
Keywords:

Teaching
experience,
collaborative work.

distance

learning,

pedagogical

1. NOSSO CENÁRIO

Atualmente encontramos inúmeras pesquisas na área da educação realizadas
com o enfoque de ressaltar a importante contribuição que o estabelecimento do
trabalho colaborativo proporciona na busca de caminhos para enfrentarmos os
desafios que se apresentam no desenvolvimento de práticas pedagógicas. Nesse
sentido, é destacada a possibilidade de tomada de decisões conjuntas, a partilha de
recursos e ideias e a realização de reflexões pelos professores acerca de um
propósito e do valor daquilo que ensinam e da maneira como fazem (FULLAN e
HARGREASVES, 2000).
O ponto de partida para a construção desta pesquisa teve sua origem a partir do
olhar que nós tutoras do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância (CLMD) da
UFPEL/RS/Brasil lançamos sobre as relações estabelecidas no grupo de tutores, do
qual fazíamos parte, para o desenvolvimento do trabalho pedagógico no ambiente
presencial. Diante da nossa experiência de trabalho colaborativo com um pequeno
grupo de tutores do curso de matemática, tivemos a curiosidade aguçada em relação a
opinião dos demais tutores do CLMD ao que se referia a prática do trabalho
colaborativo. Assim, esta pesquisa teve como objetivo verificar a percepção dos
tutores em relação a presença do trabalho colaborativo no ambiente de trabalho
presencial no curso de matemática.
Na realidade da Educação a Distância, uma das possibilidades de realização de
práticas pedagógicas colaborativas poderá ocorrer no ambiente presencial no qual as
interações poderão ser feitas entre os tutores. No período da realização desta
pesquisa a carga horária de trabalho dos tutores a distância do CLMD/UFPel, previa
20 horas semanais, das quais 12 horas deveriam ser destinadas a atuação presencial
dos tutores no laboratório do curso. Esta organização propiciava um tempo e espaço
considerável de convívio presencial entre os tutores para correção das tarefas dos
alunos no ambiente moodle, bem como para o estabelecimento de contato,
esclarecimentos e orientações necessárias para os alunos do curso.
Na experiência de trabalho pedagógico que realizávamos com algumas das
demais tutoras e tutores no laboratório do CLMD, percebíamos que muitas de nós
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passamos a compartilhar as nossas dúvidas em relação a determinadas tarefas, a
socializarmos conhecimentos e didáticas utilizadas para enfrentarmos o cotidiano do
trabalho docente que envolve as atividades de tutores da educação a distância. Estas
interações passaram a fazer parte do nosso trabalho presencial, estendendo-se para
momentos em que não estávamos no laboratório, fazendo assim parte das nossas
trocas e compartilhamentos virtuais.
Toda essa movimentação colaborativa presencial e virtual entre algumas de nós
tutoras passou a nos dar maior segurança no trabalho em educação à distância, uma
vez que cada uma de nós vínhamos de uma trajetória profissional docente com
experiências constituída no ensino presencial.
Nesta perspectiva, Rodrigues (2009, p. 131) entende que o trabalho coletivo
pressupõe ações colaborativas, que valoriza as relações humanas, contribuindo com
as iniciativas individuais, “motivando para renovações pessoais/profissionais, que
ajudam a revitalizar as formas de relações, que estimulam trocas e participações em
espaços coletivos”. Assim, as ações colaborativas realimentam a disposição do
professor para o trabalho levando-o, inclusive, a almejar novas possibilidades de
desenvolvimento de seu trabalho pedagógico.
Ainda, Damiani (2009, p. 43), referindo-se ao trabalho colaborativo na docência,
afirma que os professores, ao interagirem: “como membros de um grupo podem
apoiar-se mutuamente, sustentar o crescimento uns dos outros e compreender que
seus problemas têm relação com os dos outros professores, com a estrutura da escola
e com o sistema educativo”.
No sentido da valorização de parcerias e do comprometimento dos professores
com seus pares Pinto et al, 2003 destaca essas ações como movimentos na
construção de atividades dialógicas, colaborativas, afirmando que “sentando,
dialogando e aprendendo juntos, os docentes constroem e partilham experiências e
angústias (PINTO et al, 2003, p. 45).
Para as autoras, alterações na estrutura organizacional do trabalho docente
fazem-se necessárias para que esses propósitos sejam atingidos. Em concordância
com as considerações anteriores, Pinto (2009) salienta que, para a efetivação do
trabalho colaborativo, é preciso a existência de um tempo-espaço no qual os
professores possam socializar experiências, compartilhar saberes e incertezas,
realizar estudos, articular trabalhos, refletir sobre a própria prática e seus
desdobramentos, possibilitando a constituição de uma lógica capaz de levar à
melhoria da prática docente.
Em situação de ensino presencial na escola, estudos realizados por Damiani
(2008) demonstraram os ganhos obtidos com um trabalho colaborativo/cooperativo
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entre docentes e entre estes e os estudantes. Para a autora esse tipo de trabalho
produz melhorias importantes no cotidiano educacional.

A autora explica que o

trabalho colaborativo possibilita a criação de um ambiente rico em aprendizagens
acadêmicas, escolares e sociais.
2. OS CAMINHOS PERCORRIDOS
A pesquisa realizada foi de cunho qualitativo desenvolvendo sua metodologia
através da coleta de dados online, obtida a partir de um instrumento de pesquisa que
se constituiu em um questionário semiestruturado, enviado através do email pessoal
para

32 tutoras que trabalhavam, nas disciplinas que compunham o

primeiro

semestre letivo do ano de 2012, do Curso de Licenciatura de Matemática a Distância
da Universidade Federal Pelotas. A pesquisa desenvolveu-se entre os meses de abril
e junho de 2012. O instrumento de pesquisa foi construído em três partes. Na primeira
foi apresentado através de um texto introdutório os objetivos e a justificativa para a
realização da pesquisa. A segunda parte do instrumento de pesquisa contemplava um
cabeçalho o qual investigava dados pessoais do tutor(a) sujeito da pesquisa,
contemplando nome, sexo, idade,

formação acadêmica, tempo de atuação como

professor(a) e tempo de atuação como tutor(a) na educação á distância. A terceira
parte do instrumento de pesquisa foi constituída por um questionário que abarcava as
seguintes questões: como você definiria relação colaborativa em um grupo de
trabalho?

Você

identifica

o

estabelecimento

do

trabalho

colaborativo

no

desenvolvimento do seu trabalho como professor/tutor? Uma relação de trabalho
colaborativo pode possibilitar melhorias no desenvolvimento do trabalho pedagógico
do tutor?
A metodologia da pesquisa previa a solicitação um período de 15 dias para os
sujeitos pesquisados reenviaram o questionário preenchido. Passado este tempo
alguns contatos por email foram feitos lembrando aos pesquisados da importância das
suas participações na pesquisa. Após os procedimentos acima, foram analisadas
respostas de 18 questionários reenviados pelas tutoras pesquisadas.
A escolha da metodologia qualitativa e do instrumento de investigação para a
realização desta pesquisa se ancora em estudos produzidos por Bogdan e Biklen
(1994), para os quais, os dados advindos da investigação qualitativa são ricos em
detalhamentos descritivos relativos a pessoas, locais e conversas. Desta forma, as
questões a serem investigadas não se estabelecem mediante operacionalização de
variáveis, e sim são formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos em
contexto natural.
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Estudo anterior com metodologia análoga a utilizada na presente pesquisa foi
realizado por Oliveira e Santos (2011), em um Curso de Formação Inicial de
Professores sobre o trabalho coletivo/colaborativo em sala de aula. O referido estudo
teve como objetivo investigar as contribuições que o trabalho coletivo/colaborativo
proporcionava na formação inicial das alunas e na formação continuada das
professoras que participam da disciplina de Teoria e Prática de Ensino, do Curso
Normal Habilitação - Séries Iniciais, do Colégio Municipal Pelotense. Participaram 30
alunas e 8 professoras da disciplina de TPE, no ano de 2010, e a investigação foi
realizada através de um questionário.
Ficou evidenciado que o trabalho colaborativo permite que o diálogo e as vivências
comunicacionais

fortaleçam

as

relações

interpessoais,

a

socialização

do

conhecimento, de motivação e de valorização dos seus saberes, bem como, as
aprendizagens entre alunos e professoras e destes entre seus pares.
3. ANÚNCIO DOS ACHADOS
A partir das respostas dos tutores e tutoras, podemos verificar que o trabalho
colaborativo é presente e percebido pelos sujeitos que atuam no meio pesquisado,
conforme algumas respostas presentes no questionário, como por exemplo: “a relação
estabelecida

entre

nós

tutores

permite-nos

trocarmos

ideias,

dúvidas

e

conhecimentos matemáticos” (tutora 8); “neste grupo de trabalho sinto-me mais segura
pois a colaboração está presente entre as tutoras para a realização do trabalho
pedagógico” (tutora 15); “ muitas vezes precisamos da contribuição de um colega para
solucionarmos os problemas dos nossos alunos, e isso eu consigo aqui com as
tutoras”; (tutora 5) . As respostas apontam que em sistema colaborativo, como foi
percebido no CLMD, as pessoas trabalham juntas e interagem para atingir objetivos
previamente estabelecidos em suas áreas específicas. No decorrer do trabalho do
tutor, ocorrem oportunidades para trocar diferentes saberes e a construção de novos
conhecimentos por um conjunto de ações entre os sujeitos. Desta forma destaca-se a
disponibilidade de trocas de experiências, a revisão e a elaboração dos exercícios e
gabaritos, na ajuda do desenvolvimento do trabalho pedagógico, como também no
domínio das tecnologias no ambiente moodle. No momento das reuniões entre os
tutores, o trabalho colaborativo aflora através das alternativas que são criadas para a
tomada de decisões no decorrer das atividades de tutoria, algumas das respostas ao
questionário registraram este fato, “nas nossas reuniões temos oportunidade de
falarmos abertamente umas com as outras, sobre as buscas de soluções para os
problemas” (tutora12”); “termos a possibilidade de um diálogo permanente entre
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alguns colegas nos encoraja a buscarmos alternativas muitas vezes mais desafiadoras
para as propostas pedagógicas a serem utilizadas”, (tutora 3) sendo destacado que o
trabalho colaborativo é dado principalmente pelos tutores dentro do grupo da sua
disciplina.
Os achados desta pesquisa estão de acordo com as ideias de Nóvoa (1997), que
considera que um processo educativo necessita da produção de saberes e práticas
docentes

compartilhadas,

divididas,

discutidas

e

construídas

num

coletivo,

considerando a experiência dos pares e o reconhecimento de que é preciso mudar o
contexto em que o professor intervém.
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Percebemos, ao concluir a pesquisa, que os tutores ratificam a presença do
trabalho colaborativo no ambiente em que atuam, entendendo que seja uma relação
que possibilita o desenvolvimento pessoal e profissional pelo aprendizado adquirido
através das interações entre os sujeitos, permitindo que o diálogo e as vivências
comunicacionais fortaleçam as relações interpessoais, a socialização do conhecimento
e a motivação docente para a construção de práticas pedagógicas criativas e
desafiadoras.
A investigação da presente pesquisa, além de proporcionar resposta ao
questionamento a qual se propunha, possibilitou aos tutores pesquisados a reflexão
em torno da temática apresentada, levando um a maior reconhecimento da
importância que o tempo, o espaço e as interações colaborativas produzem no
desenvolvimento do trabalho pedagógico entre os tutores.
Além do exposto nós passamos a perceber que a experiência com o trabalho
colaborativo nos proporcionava aumento de vínculos no convívio entre as tutoras e um
novo sentido as nossas práticas pedagógicas. Porto (2006) o professor que dialoga e
reflete com os alunos tem a capacidade de usar o pensamento como forma de atribuir
sentidos e significados ao seu trabalho docente. A reflexão, a interação, os
movimentos e a dialogicidade conduzem processo de convivência no qual o
crescimento dos sujeitos acontece permitindo o estabelecimento de relações e
vínculos com os outros.
Para finalizar, vale dizer que as contribuições advindas deste estudo estão em
busca de novas perspectivas, de mudanças que qualifiquem as práticas pedagógicas
dos tutores do Curso de Licenciatura em Matemática à Distância. E reconhece na
realização do trabalho colaborativo uma possibilidade para tal, além de transformar-se
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num espaço privilegiado de formação continuada para todos os tutores envolvidos no
processo formativo na educação à distância.
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Resumo:

Este trabalho apresenta alguns aspectos relativos à temática
da Nanociência e da Nanotecnologia, partindo de uma
reflexão da importância dos conhecimentos científicos no
contexto social atual e suas implicaçoes imediatas na área
educacional brasileira. Baseado nisso apresenta-se a ideia
central de uma pesquisa de mestrado que relaciona os
aspectos do ensino de Nanociência na educação básica e
superior no sistema educacional brasileiro. Esta pesquisa
está sendo desenvolvida com professores, da rede privada e
particular, de cidades do estado do RS, que estejam atuando
em sala de aula nas áreas de Ciências da Natureza
(Biologia, Física e Química) e Matemática, destacando
aspectos da inserção desses tópicos de Nanociências e
Nanotecnologia em suas práticas pedagógicas. A pesquisa
está vinculada junto ao Programa de Pós-Gradução em
Ensino de Ciências e Matemática do Centro Universitário
Franciscano - UNIFRA, da cidade de Santa Maria, RS, no
Brasil.

Palavras-chave:

Ensino de Ciências, Nanociências, Nanotecnologia.

Abstract:

The paper presents some aspects about Nanoscience and
Nanotechnology topics, since a reflection on the importance
of scientific knowledge in the current social context and its
immediate implications in the Brazilian educational field.
Thus it presents the central idea of a master's research that
relates aspects Nanoscience education in the basic and
higher education of Brazilian educational system. This
research involve teachers of private and public schools,
whose teaching Natural Sciences (Biology, Physics and
Chemistry) and Mathematics in public schools of Rio Grande
do Sul, highlighting aspects related inclusion of Nanoscience
and Nanotechnology topics in their teaching practices. The
research is linked with the Postgraduate Program in Science
and Mathematics Teaching of Franciscan University UNIFRA, Santa Maria city, Rio Grande do Sul, Brazil.

Keywords:

Science Teaching, Nanoscience, Nanotechnology.
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1. INTRODUÇÃO
Muitas áreas do conhecimento estão se destacando em diferentes dimensões da
sociedade contemporânea por suas contribuições, as quais têm propiciado impactos
na qualidade de vida das pessoas. A título de exemplo podemos citar a aplicação dos
conhecimentos da ciência e da tecnologia no desenvolvimento de dispositivos e
procedimentos diversos, como na aplicação dos conhecimentos da ciência e da
tecnologia no na área da ciência da saúde, que se utiliza de materiais com potencial
biológico para o tratamento e diagnóstico de doenças, realização de cirurgias e
exames mais eficientes e desenvolvimento de dispositivos, tais como próteses e
fármacos, bem como na aplicação estética e cosmética, tudo baseado em tecnologia
nanoscópica.
Nesta linha destaca-se a presença da Nanociência e, principalmente, sua
aplicação, conhecida como Nanotecnologia. Abordando esses aspectos, Toma (2009)
afirma que a nanotecnologia tem sido considerada um campo de aplicação promissor,
uma vez que sua utilização na produção de novos dispositivos tecnológicos pode
mudar a vida da sociedade contemporânea, revolucionando nossa forma de viver, de
nos comunicarmos e trabalharmos, uma vez que a ciência constantemente busca
soluções para problemas científicos, principalmente os problemas da sociedade.
Neste contexto as novas tecnologias podem mudar a vida das pessoas do ponto
de vista social, econômico e cultural.
Atualmente

podemos

encontrar

grande

usabilidade

e

aplicabilidade

da

nanotecnologia nas diversas áreas do conhecimento, isto porque frequentemente é
encontrada relação multidisciplinar entre estas diversas áreas do conhecimento (física,
química, biologia, matemática, computação, engenharias, ética e legislação, ciência da
saúde, economia e meio ambiente) por sua facilidade de convergência quando
ocorrem manipulações nas chamadas nanoescala, surgindo assim novos produtos e
implicações na vida humana e beneficiando a relação multidisciplinar (Zanella et al.,
2009).
Portanto a Nanociência e a Nanotecnologia permeiam as diferentes áreas do
conhecimento, uma vez pode-se utilizar de tópicos de Nanociência e a Nanotecnologia
para alicerçar qualquer conhecimento específico, bem como aprofundá-los de modo
mais significativo para posteriormente apresentar as pessoas.
Nesse contexto, essas áreas tornam-se parceiras na pesquisa de novas
nanoestruturas, as quais podem favorecer manipulações diferenciadas e recursos
biológicos mais eficientes e nas pesquisas de nanomateriais e novos modelos virtuais
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mais eficientes e dinâmicos. Esses recursos podem auxiliar nas aplicações
tecnológicas mais específicas e surgimento de novos nanomateriais.
Assim, percebemos cada vez mais que estão surgindo inovações que agregam
melhorias a processos ou produtos já existentes, rompendo com o que existe e
propondo novos paradigmas. Percebe-se que essas mudanças são desenvolvidas em
um determinado campo científico, que busca renovar-se, e em outros casos, essas
mudanças são importadas de outras áreas a partir da incorporação de processos ou
dispositivos, áreas estas que em primeira análise possam aparentar a inexistência de
vínculo, porém em nível nanométrico poderão se relacionar e produzir rupturas do
conhecimento de modo significante.
Além dessas questões, Martins (2004) afirma que se espera das nanotecnologias
grandes impactos na qualidade de vida das pessoas como, por exemplo, na fabricação
de remédios mais eficientes, uma vez que viabiliza a intervenção diretamente em
células doentes, propiciando nova ordem de consequências no que tange a
expectativa de vida das pessoas.
Com isso, secundariamente, poderá haver aumento do contingente populacional
de idosos, idade mínima de aposentadoria, uma vez que as pessoas poderão
continuar por mais tempo na atividade profissional e, consequentemente, haverá
alterações nos planos de aposentadoria, saúde e seguros de vida.
Corroborando a esses aspectos, Oliveira (2002) destaca ainda que as
potencialidades da nanotecnologia são ao mesmo tempo entusiasmantes e
amedrontadoras,

pois

de

um

lado

percebemos

o

desenvolvimento

de

supercomputadores, de novos medicamentos, de novos materiais para uso na
astronáutica, na reciclagem, num sem-número de indústrias inéditas, enquanto por
outro, a nanotecnologia poderá auxiliar muito na construção de armas apavorantes,
diminutos invasores invisíveis, do tamanho de uma bactéria ou mesmo de vírus,
programados por alguma potência inimiga ou por um demente, que poderiam penetrar
numa dada região transportados por uma rajada de vento e consequentemente atingir
uma população inteira.
Na mesma linha Leonell e Souza (2009) salientam que a nanociência e a
nanotecnologia estão provocando uma revolução científica e tecnológica de enorme
abrangência, intensificada nos últimos dez anos no Brasil. Entretanto, nesse contexto
o desenvolvimento da área é muito recente, o que faz com que várias aplicações
sejam comercializadas e distribuídas à população, da qual a maioria das pessoas
desconhece totalmente esses conceitos e suas aplicações. Concluem, em face disso,
que necessitamos tornar os conteúdos escolares dotados de significados, enfatizando
o papel das ciências e das tecnologias na sociedade contemporânea.
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2. DIRETRIZES DO TRABALHO
Assim torna-se importante investigar o contexto educacional, pois se percebe que
a Nanotecnologia já está amplamente incorporada nos dispositivos eletrônicos
utilizados amplamente pelos estudantes dos nossos dias, como tablets, smartphones e
LEDs (lâmpadas, televisores, etc.).
Portanto, para além de possíveis modismos, está claro o impacto que essas
inovações podem ter na promoção da qualidade e equidade na educação de um país,
principalmente se este for marcado pela desigualdade e pelo baixo nível de
desempenho dos estudantes, como ocorre no Brasil.
Para isso torna-se pertinente entendermos de que maneira os professores das
distintas áreas do conhecimento estão abordando a temática “Nanociência e suas
aplicações”, a Nanotecnologia, em suas práticas educativas na Educação Básica e
Superior no contexto rede pública ou privada de ensino do Estado do RS no Brasil.
Assim, a pesquisa aqui esboçada propõe-se a investigar como os professores das
áreas de matemática e ciências da natureza têm abordado tópicos de “Nanociência e
suas aplicações” (a Nanotecnologia), no ensino médio e superior.
Em face a esse questionamento, a pesquisa é guiada pelo objetivo de investigar o
modo que professores das áreas de matemática e ciências da natureza (Biologia,
Física e Química) estão realizando, em instituições educacionais, o ensino de tópicos
de Nanociência/Nanotecnologia. Para tal será aplicado um questionário virtual,
baseado no modelo Google Formulário (Google Forms).
O instrumento de pesquisa será disponibilizado a professores, que atuam em sala
de aula nas disciplinas de física, química, biologia ou matemática, da Educação
Básica, especificamente no Ensino Médio, e Superior, de instituições públicas e
privadas de algumas cidades do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
Os professores interessados em participar da pesquisa, deverão concordar com o
termo de concordância e ética.
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Resumo:

A Khan Academy é já uma organização de renome mundial. A
sua plataforma de vídeos e exercícios permite a utilização de
novas metodologias de ensino e aprendizagem, que estão a
ser cada vez mais utilizadas em sala de aula.
Trazida para Portugal em 2013 pela Fundação PT, a Khan
Academy conta já com 1.267 vídeos em português de
Portugal e mais de 1 milhão de visualizações. Em 2016 e
2017 irá continuar a crescer, aumentando o número de
vídeos disponíveis e disponibilizando a plataforma de vídeos
e exercícios com todas as suas funcionalidades.
A utilização da Khan Academy nas escolas portuguesas
conta com alguns desafios, desde a qualidade do acesso à
internet e disponibilização de computadores nas escolas, à
formação de professores e mudança de mentalidades no que
respeita aos papéis do professor e do aluno.
A realização de projetos piloto para utilização da plataforma
da Khan Academy nas escolas portuguesas, bem como a
medição do impacto dessa utilização, tornam-se agora uma
prioridade para o desenvolvimento e reconhecimento da
Khan Academy em Portugal.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a Khan Academy tornou-se numa das mais relevantes
organizações na produção de conteúdos digitais para alunos, sendo atualmente o
maior site para aprender matemática.
Em fevereiro de 2014 contava já com cerca de 10 milhões de utilizadores por mês,
65% dos quais nos Estados Unidos. O grande volume de tráfego, bem como o seu
rápido crescimento, indicam não só uma grande carência mundial de conteúdos
educacionais online de qualidade, especialmente em matemática, mas também
demonstram o valor que a Khan Academy oferece aos seus utilizadores.
Inicialmente criada para ajudar as pessoas a aprender por si próprias, fora das
instituições formais de ensino, a Khan Academy tem vindo a trabalhar com escolas
para explorar novas formas de como o ensino pode ser organizado, ministrado e
experienciado por professores e alunos.
Este documento pretende dar a conhecer a Khan Academy, nomeadamente a sua
história e a sua missão e as funcionalidades da sua plataforma educativa. Refletindo
sobre o contributo da Khan Academy para novas metodologias de ensino e
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aprendizagem, descreve ainda os resultados de um projeto piloto de utilização da
Khan Academy em escolas dos EUA. Por fim, relata o trabalho que em Portugal a
Fundação Portugal Telecom tem feito ao nível da tradução e adaptação para
português de Portugal dos conteúdos da Khan Academy, os projetos previstos para
2016/17 e os desafios para a utilização da Khan Academy em todas as escolas
portuguesas.

2. KHAN ACADEMY NOS EUA
2.1. História e missão
A missão da Khan Academy é a de oferecer uma educação de qualidade a
qualquer pessoa, em qualquer lugar e de forma gratuita, através de uma plataforma
acessível 24 horas por dia e 365 dias por ano. Basta ter acesso à internet e entrar na
biblioteca online de vídeos e exercícios com exemplos e soluções sobre as mais
diversas disciplinas.
Esta plataforma nasceu em 2006, de forma casual, quando Salman Khan,
engenheiro eletrotécnico do MIT (Massachusetts Institute of Technology), quis dar
explicações de matemática a uma prima que vivia a 2.200 quilómetros de distância.
Decidiu, então, produzir pequenos vídeos explicativos, numa linguagem simples e
acessível, e disponibilizou-os através do Youtube. Os vídeos tornaram-se virais e
rapidamente milhares de jovens começaram a visualizá-los e a partilhá-los.
Foi este o primeiro passo para a criação de um projeto social de dimensões
mundiais que na sua génese tem a vontade de dar oportunidade a todos de
aprenderem o que quiserem, quando quiserem e de forma gratuita.
Salman Khan criou a organização Khan Academy que atualmente possui um
repositório de cerca de 8.500 vídeos, mais de 300.000 exercícios práticos e mais de
200 milhões de visualizações, nas áreas de Matemática, Ciências, Física, Química,
Biologia, Ciência Computacional, História, Humanidades e Economia.

2.2. Funcionalidades da plataforma
Alunos
A plataforma Khan Academy foi concebida para oferecer uma aprendizagem
personalizada para todas as idades, com exercícios, vídeos e relatórios que permite
que os alunos aprendam ao seu próprio ritmo.
A plataforma está gamificada, usando elementos de jogos com a intenção de
incitar o aluno a agir, resolver um problema ou aprender, tornando a aprendizagem
mais envolvente, interessante e motivante. O aluno escolhe um “Avatar” que o
identifica, ganha pontos de energia e medalhas à medida que vai realizando exercícios
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e pode criar e responder a metas de aprendizagem propostas pelos professores,
designadas de “missões”.
Estão disponíveis em tempo real relatórios dos exercícios realizados e dos tempos
de resposta aos mesmos, permitindo que o aluno saiba sempre quais as matérias que
já domina, as que tem ainda de praticar e aquelas em que está com dificuldades.
A plataforma é interativa, permitindo que o aluno tenha feedback imediato sobre a
resolução dos exercícios. Para que o aluno vá avançando e sentindo que tem
sucesso, mesmo quando os conteúdos são mais desafiantes, cada exercício tem
também disponíveis dicas de resolução e um vídeo explicativo do tema.
Professores
Para o professor, a Khan Academy é uma ferramenta pedagógica e de gestão que
permite personalizar o percurso de aprendizagem dos alunos e dinamizar a
experiência educacional. Na plataforma, os professores podem criar turmas e
monitorizar o progresso de cada aluno em tempo real: matérias que já dominam e
matérias em que estão com dificuldades (individualmente e na turma). Podem, ainda,
verificar quanto tempo e em que período horário cada aluno esteve na plataforma.
Desta forma, os professores têm toda a informação sobre o progresso dos
conhecimentos dos alunos.
Para que os alunos pratiquem determinada matéria, os professores podem darlhes “missões”, que são um conjunto de exercícios sobre determinada matéria.
Pais
Os pais, por seu turno, podem não só recordar matérias para poderem ajudar os
filhos nos estudos, mas também monitorizar o progresso dos seus educandos (em
tempo real e através de relatórios semanais).
Com todas estas mais-valias, os vídeos e a plataforma da Khan Academy estão a
ser traduzidos para mais de 60 línguas em todo mundo.

2.3. Novas metodologias de ensino e aprendizagem
A Khan Academy é uma plataforma de vídeos e exercícios online que suporta a
utilização de novas metodologias de ensino e aprendizagem.
Com os recursos da Khan Academy, as matérias podem ser explicadas por
vídeos, tendo o professor a liberdade de deixar de explicar os conteúdos aos alunos
em sala de aula.
Os exercícios, por seu turno, podem ser feitos online na plataforma, dando esta
feedback imediato aos alunos. Assim, já não é necessário esperar pela aula seguinte
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para saber se os exercícios foram respondidos corretamente. Os alunos podem
aprender autonomamente e ir avançando ao seu ritmo. Isto dá-lhes um sentido de
pertença e controle sobre a sua aprendizagem, que é rara nos ambientes de aulas
tradicionais.
Para além disso, todo o trabalho realizado pelos alunos fica registado, podendo os
professores, sem fazerem qualquer correção de exercícios, obter relatórios de
atividades e conhecimentos do aluno e da turma. A disponibilização desta informação
vem permitir uma personalização do ensino, pois o professor vai poder adaptar
diferentes metodologias a cada aluno e intervir apenas quando os alunos precisam e
nas matérias que necessitam.
Desta forma, a Khan Academy vem disponibilizar recursos que permitem a
utilização de uma nova metodologia de ensino e aprendizagem: a Sala de Aula
Invertida.

2.4. O que é a Sala de Aula Invertida?
A sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na qual o aluno estuda
os conteúdos on-line antes de frequentar a sala de aula. A sala de aula passa a ser o
local para trabalhar os conteúdos já estudados, onde se realizam atividades práticas
como a resolução de problemas e projetos, discussões em grupo, perguntas,
laboratórios, entre outros. O professor trabalha as dificuldades dos alunos, ao invés de
apresentações sobre o conteúdo da disciplina (EDUCAUSE, 2012).
As regras básicas para inverter a sala de aula, segundo o relatório Flipped
Classroom Field Guide (2014), são as seguintes: 1) as atividades em sala de aula
envolvem uma quantidade significativa de perguntas e questionários, resolução de
problemas e de outras atividades de aprendizagem ativa, obrigando o aluno a
recordar, aplicar e ampliar o material aprendido on-line; 2) Os alunos recebem
feedback imediatamente após a realização das atividades presenciais; 3) Os alunos
são incentivados a participar nas atividades on-line e nas presenciais, sendo que elas
são tidas em conta na avaliação formal do aluno; 4) tanto o material a ser utilizado online como os ambientes de aprendizagem em sala de aula são altamente estruturados
e bem planeados.
No planeamento das atividades presenciais em sala de aula, o mais importante é
o professor comunicar claramente os objetivos a serem atingidos na sua disciplina, e
propor atividades que sejam coerentes e que auxiliam os alunos no processo de
construção do conhecimento. É ainda fundamental que o aluno receba feedback sobre
os resultados das atividades que realiza. Na sala de aula, o professor observa e
participa nas atividades que contribuem para o processo de significação das
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informações que os alunos adquiriram no seu estudo on-line, corrigindo entendimentos
incorretos.
No que respeita aos materiais utilizados on-line, são utilizados vídeos que o
professor grava a partir de aulas presenciais ou que grava utilizando softwares
específicos. Para além dos vídeos, podem ser realizados outros materiais como
animações, simulações ou laboratórios virtuais a que o aluno pode aceder e
complementar. A ideia é realmente integrar as Tecnologias de Informação e
Comunicação nas atividades curriculares.
Para que aluno possa saber o que absorveu do seu estudo on-line, deverá realizar
um teste numa plataforma on-line. Os resultados dessa avaliação ficam registados e
são disponibilizados ao professor na plataforma, permitindo-lhe assim conhecer quais
os pontos críticos do material estudado e que devem ser revisitados em sala de aula.

2.5. Vantagens e desvantagens da Sala de Aula Invertida
São várias as vantagens de utilização da metodologia da Sala de Aula Invertida:
1.

Para o aluno, que adquire conhecimentos antes de entrar na sala de aula,
permite:



Poder trabalhar com os conteúdos on-line ao seu ritmo, onde e quando
pretender. Os vídeos gravados permitem que o aluno os visualize tantas vezes
quanto as que entender necessárias. Por outro lado, se o material é navegável,
com o uso de recursos tecnológicos, como animação, simulação, laboratório
virtual, o aluno pode aprofundar ainda mais os seus conhecimentos;



Incentivar a sua preparação para a aula, realizando tarefas e a sua autoavaliação que, em geral, fazem parte das atividades on-line. Com elas, o aluno
entende o que é necessário assimilar melhor e as dúvidas a esclarecer em sala
de aula. Pode ainda planear como aproveitar a aula presencial com os colegas
e professor;



Dedicar a aula presencial ao aprofundamento do conhecimento adquirido bem
como à construção de novos conhecimentos. De acordo com as conclusões de
Bransford, Brown e Cocking (2000), esta é uma importante fase do processo de
aprendizagem, que no ensino tradicional o aluno realiza depois da aula, e sem
o apoio dos colegas e do professor. Na sala de aula invertida este apoio
acontece no momento em que o aluno mais necessita;



Incentivar o desenvolvimento das relações sociais, quer pela colaboração entre
alunos quer pela interação do aluno com o professor;



Desenvolver algumas competências muito importantes para o Século XXI:
domínio

de

recursos

tecnológicos,

capacidade

de

autogestão,
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responsabilidade,

autonomia,

disposição

para

trabalhar

em

equipa

e

persistência.
2.

Para o professor, conhecer antecipadamente e através do uso da tecnologia,
as matérias nas quais os alunos apresentaram maior dificuldade e que devem
ser trabalhadas em sala de aula, podendo personalizar as suas aulas. Para
além disso, esta metodologia, liberta-o de atividades mecânicas ou repetitivas
(como corrigir exercícios e dar aulas expositivas), disponibiliza recursos mais
ricos, interativos e dinâmicos e apoia estratégias pedagógicas mais eficazes;

3.

Para todos, melhores resultados de aprendizagem: impacto positivo nas taxas
de aprendizagem e de aprovação, bem como no interesse e na participação da
turma.

Deslauriers, Schelew e Wieman (2011) compararam

dois

grandes

grupos de alunos numa cadeira de Física da universidade: um grupo
foi ensinado pela metodologia tradicional, tendo aulas com um professor
experiente, altamente

reconhecido; o

outro foi

ensinado por

um

professor inexperiente que utilizou estratégias de aprendizagem ativa. No
grupo de aprendizagem ativa, o envolvimento dos alunos quase duplicou, a
assiduidade nas aulas aumentou 20% e as resultados dos testes passaram de
41%

para

74%. Resultados

semelhantes foram

obtidos

por Wieman (2011), Mazur (2009), e outros, em múltiplas disciplinas e diversas
instituições.
Como desvantagens, existe a questão de nem todos os alunos terem acesso a
internet a partir de casa (pelo que ficam impossibilitados de preparar as aulas) e o
tempo e criatividade necessários por parte dos professores para criar novos recursos
educativos.

2.6. História da Sala de Aula Invertida
O conceito de Sala de Aula Invertida não foi desenvolvido e articulado por Salman
Khan sendo mesmo discutível se é um novo conceito. Isto porque, já Vygotsky (18961934)

destacava

a

importância

do

processo

de

interação

social

para

o

desenvolvimento da mente. Para além disso, Seymour Papert, na linha de Piaget, já
defendia na década de 60, uma metodologia em que o aluno usasse a tecnologia para
construir o conhecimento. E, sem ir tão longe, o próprio Paulo Freire defendia que o
professor deveria transformar a aula num ambiente interativo, usando recursos como
vídeos e televisão.
No entanto, a ideia da sala de aula invertida foi proposta inicialmente por Lage,
Platt e Treglia (2000), concebida como “inverted classroom” e usada pela primeira vez
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na disciplina de Microeconomia em 1996 na Miami University (Ohio, EUA). Alunos e
professor reportaram que a abordagem foi positiva, tendo sido observado que os
alunos pareciam mais motivados do que na disciplina lecionada no formato tradicional.
Em 2007, foi a vez de dois professores de Química, Jonathan Bergmann e Aron
Sams aplicarem a metodologia da Sala de Aula Invertida numa escola de uma cidade
pequena e predominantemente rural do Colorado, nos Estados Unidos. Em 2012,
estes professores lançaram mesmo um livro, que já foi traduzido em mais de nove
países e se tornou best seller mundial: “Sala de Aula Invertida – Uma metodologia
ativa de aprendizagem”.
A partir de 2010, o termo “flipped classroom” passou a ser um chavão,
impulsionado em parte por publicações no The New York Times (FITZPATRICK,
2012); no Chronicle of Higher Education (BERRETT, 2012); e sobre as experiências
na área de Ciências realizadas na Universidade de Harvard (MAZUR, 2009). Na
Universidade de Harvard o Prof. Eric Mazur utilizou esta metodologia inicialmente na
disciplina introdutória de Física Aplicada. Atualmente é utilizada em diversos cursos e
disciplinas, sendo inclusive usada para atrair alunos para as áreas de ciências,
tecnologia, engenharia e matemática (WATKINS; MAZUR, 2013). Com esta estratégia,
verificou-se que os estudantes apresentaram ganhos significativos na compreensão
conceptual, bem como ganharam competências para resolver problemas comparáveis
aos realizados nas aulas tradicionais (CROUCH; MAZUR, 2001).
Por seu turno, o MIT desenvolveu o Projeto TEAL/Estúdio de Física nas
disciplinas introdutórias de Física, tendo como responsável o Prof. John Belcher
(2001). Com este Projeto, o MIT conseguiu bons resultados no aproveitamento dos
alunos, reduziu a taxa de reprovação nas disciplinas (que era de aproximadamente
15%) e aumentou a assiduidade no final do semestre (que era inferior a 50%
(BELCHER, 2001)).
A partir de então surgiram diversos exemplos de escolas de Ensino Básico e de
Instituições de Ensino Superior que passaram a adotar a abordagem da sala de aula
invertida. Em todos estes estudos, a avaliação dos resultados do desempenho dos
alunos que participaram em experiências utilizando a metodologia da Sala de Aula
Invertida foi muito positiva. Os guias elaborados pelas universidades americanas
mencionados acima também apresentam diversos exemplos e resultados de estudos
mostrando os ganhos educacionais proporcionados pelas diferentes experiências de
sala de aula invertida, como por exemplo, o guia da Vanderbilt University (BRAME,
2014).
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3. PROJETO PILOTO KA NOS EUA
3.1. Descrição do projeto
Com o objetivo de entender e documentar a forma como os recursos da Khan
Academy são utilizados pelos professores, foi efetuado um projeto-piloto nos anos
letivos de 2011 a 2013 em 9 agrupamentos de escolas dos EUA. Participaram no
projeto 118 professores e 3.940 alunos do 5º ao 12º ano de escolaridade, sendo que a
maior parte dos alunos era proveniente de famílias com baixos rendimentos.
As escolas do projeto utilizaram a Khan Academy com diferentes objetivos:
intervenção com alunos que tinham muito menos conhecimentos que os seus colegas
de turma; desenvolvimento de atividades de enriquecimento para alunos avançados,
para lhes permitir explorar matérias acima do seu ano de escolaridade; utilização
como ferramenta de monitorização dos progressos dos alunos na realização de
exercícios e atividades suplementares para praticar os conhecimentos adquiridos em
aula.
3.2. Resultados dos Professores
Neste projeto, os professores tiveram a liberdade de utilizar os recursos da Khan
Academy como entendessem. A maior parte dos professores utilizou a Khan Academy
como ferramenta de suporte na prática de exercícios, obtendo feedback imediato nas
matérias que tinham acabado de ser ensinadas nas aulas, ou para reduzir gaps de
conhecimentos. Na realidade, 45% dos professores nunca utilizaram a Khan Academy
como “Trabalho Para Casa” (TPC), sobretudo devido à falta de computadores
pessoais e de pouco acesso à internet por parte dos alunos.
Como fator mais útil na Khan Academy, os professores mencionaram não só a
gratuitidade da plataforma, mas também a pequena duração dos vídeos e exercícios e
a organização modular dos mesmos (o que permite que sejam usados de forma
separada e independente). Foi ainda valorizado o feedback instantâneo da resolução
dos exercícios e armazenamento desses registos e a possibilidade de, na mesma
turma, os alunos estarem focados no desenvolvimento de competências diferentes.
Pela experiência que tiveram, 86% dos professores recomendariam a Khan
Academy a outros professores e 89% pretendem utilizar a Khan Academy com os
seus alunos no ano letivo seguinte.

3.3. Resultados dos Alunos
Também os alunos gostaram da experiência, uma vez que 71% referiu que gostou
de utilizar a Khan Academy e 32% passou a gostar mais de Matemática.
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A utilização da Khan Academy encorajou os alunos a serem mais autónomos na
sua aprendizagem, dado que 45% dos alunos referiu que com a Khan Academy
conseguia aprender novos conceitos de matemática por si próprio, sem a ajuda de um
professor.
Quando estavam a utilizar a Khan Academy, observou-se um elevado
envolvimento dos alunos, talvez pelas seguintes razões: gosto de interação com a
tecnologia, motivação devido à gamificação da plataforma, existência de feedback
imediato, disponibilidade de dicas e acesso a vídeos, sentido de pertença e controle
sobre a aprendizagem.
Ao nível de resultados, verificou-se uma correlação positiva entre a utilização da
Khan Academy e os resultados dos testes dos alunos: os alunos que passaram mais
tempo a fazer exercícios na plataforma e completaram mais exercícios tiveram, no
teste de conhecimentos aplicado 6 meses depois da introdução da Khan Academy,
resultados mais altos do que esperado.
Verificou-se ainda uma correlação positiva entre a utilização da Khan Academy e
redução de ansiedade nos alunos provocada pela Matemática, bem como um aumento
da sua confiança na capacidade de “lidar” com a Matemática.
4. KHAN ACADEMY EM PORTUGAL
4.1. História
A Fundação Portugal Telecom estabeleceu uma parceria com a Academy em
2013 com o intuito de melhorar o sucesso escolar e de tornar mais fácil a
aprendizagem de algumas disciplinas consideradas problemáticas, nomeadamente a
matemática, física, química e biologia. A parceria prevê que os vídeos e a plataforma
de exercícios, produzidos pela Khan Academy, originalmente em inglês, sejam
traduzidos e adaptados pela Fundação PT à língua portuguesa e aos conteúdos
programáticos nacionais. Para tal, a Fundação PT conta com a revisão e validação de
conteúdos da Sociedade Portuguesa de Matemática, Sociedade Portuguesa da Física,
Sociedade Portuguesa da Química e da INOVEDUC. As aulas, em vídeo, são
locucionadas por profissionais de cada área, tendo algumas locuções sido garantidas
em regime de voluntariado.
Já estão disponíveis, em português de Portugal, mais de 1.250 vídeos de
matemática, física, química e biologia, do 1º ao 12º ano de escolaridade. O número de
vídeos online por disciplina e nível de escolaridade é o seguinte:
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MATEMÁTICA
FÍSICA

1003
153

1.º Ciclo
2.º Ciclo

QUÍMICA

73

3.º Ciclo

BIOLOGIA

43

Secundário

241
135
335
561

Os vídeos estão acessíveis numa lógica de multiplataforma através do
computador, telemóvel e tablet e visíveis gratuitamente através dos sites da Fundação
PT, do SAPO Vídeos, do Youtube e também através da Rede de Bibliotecas
Escolares.
Os vídeos contam já com mais de 1 milhão de visualizações.
Para promoção e divulgação desta plataforma educativa, a Fundação PT tem
organizado diversos workshops dirigidos à comunidade escolar sobre a utilização
desta ferramenta em sala de aula e estudo. Desde 2014, foram realizados 40
workshops para mais de 1.000 pessoas, sobretudo professores.
De forma a poder disponibilizar não só vídeos mas também a plataforma de
exercícios com todas as funcionalidades da plataforma dos EUA, muitos voluntários
têm contribuído para a tradução do site da KhanAcademy.org na plataforma Crowdin,
estando já traduzido 20% desses conteúdos.

4.2. Projetos Piloto KA em Portugal
Os conteúdos da Khan Academy estão a ser utilizados em projetos educativos
nacionais que promovem a introdução da tecnologia na sala de aula, tais como o
Creative Classrooms Lab, o Edulabs e o TEA – Tablets no Ensino da Aprendizagem.
No âmbito destes projetos, além do acesso aos conteúdos, a Fundação PT tem
garantido a formação aos professores e a conectividade e doação de equipamentos
sempre que tal se justifique.
Os projetos ainda estão em curso, pelo que os relatórios dos mesmos ainda não
se encontram disponíveis.

4.3. Objetivos 2016/17 Khan Academy em Portugal
A Khan Academy EUA definiu as seguintes 5 fases de tradução dos seus vídeos e
plataforma de exercícios:
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A Fundação PT há muito que alcançou a fase 2. Lite Page.
Está atualmente a concentrar os seus esforços para alcançar a fase 3. Test Site:
disponibilização do site da Khan Academy em Português numa versão beta, fechado a
um pequeno grupo de utilizadores. Para o efeito, é necessária ainda a tradução e
adaptação de mais 160 vídeos de matemática e a tradução de 80% da plataforma de
exercícios da Khan Academy.
Até ao final do ano letivo de 2016/17, pretende-se alcançar a fase 4. Live Site:
disponibilização da plataforma da Khan Academy em português em site público, com
todas as funcionalidades da plataforma dos EUA. Para o efeito é necessária a
tradução e adaptação de mais de 600 vídeos de matemática e de computação, bem
como a conclusão da tradução dos exercícios da plataforma.

4.4. Desafios da utilização da Khan Academy em todas as escolas portuguesas
Para que a Khan Academy possa ser utilizada em todas as escolas portuguesas,
é necessário, primeiro que tudo, que seja assegurada nas escolas uma boa
conetividade de internet e acesso a equipamentos cada vez mais móveis
(computadores/tablets), sendo que deverá estar disponível um equipamento por cada
aluno e cada professor.
É ainda necessário dar formação aos professores sobre as novas metodologias
de ensino, bem como utilizar tecnologias na formação dos professores, para que se
familiarizem com elas. Oferecer referenciais para a utilização da Khan Academy no
ensino, e promover a troca de conhecimentos e práticas entre professores, são ainda
dois pontos muito importantes.
O maior desafio à utilização da Khan Academy em todas as escolas portuguesas
parece-nos ser o da alteração dos papéis tradicionais do professor e do aluno: o
professor deixar de ser o detentor exclusivo do conhecimento, que realiza toda a
explicação dos conteúdos, e passar a ser sobretudo o orientador dos percursos de
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pesquisa dos alunos; o aluno passar a ter uma aprendizagem ativa com atividades que
exigem grande envolvimento da sua parte.
5. REFERÊNCIAS
Belcher, J. Studio Physics at MIT. MIT Physics Annual, 2001. Disponível em:
http://web.mit.edu/jbelcher/www/PhysicsNewsLetter.pdf. Acesso em: 23 jun. 2016.
Bergmann, J.; SAMS, A. Flip Your Classroom: reach every student in every class every
day. Eugene, Oregon: ISTE, 2012.
Berrett, D. How ‘flipping’ the classroom can improve the traditional lecture. The
Chronicle of Higher Education, Feb. 19, 2012
Brame,
Cynthia,
Flipping
the
Classroom.
Disponível
em:
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/. Acesso em
23 jun. 2016
BRAnsford, J. D.; Brown, A. L.; Cocking, R. R. How people learn: Brain, mind,
experience, and school. Washington, D.C.: National Academy Press, 2000
Crouch, C. H.; Mazur, E. Peer Instruction: Ten years of experience and results.
American Journal of Physics, v. 69, p. 970-977, 2001
EDUCAUSE: Things you should know about flipped classrooms. 2012. Disponível em:
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli7081.pdf . Acesso em: 29 jun. 2016.
FLIPPED CLASSROOM FIELD GUIDE. Portal Flipped Classroom Field Guide.
Disponível
em:
http://www0.sun.ac.za/ctl/wp-content/uploads/2015/10/FlippedClassroom-Field-Guide.pdf. Acesso em: 29 jun. 2016 flippedlearning.org. Acesso
em: 29 jun. 2016
Fitzpatrick M (2012). Classroom lectures go digital. The New York Times, June 24,
2012.
fundacao.telecom.pt/Home/KhanAcademy.aspx. Acesso em: 23 jun. 2016
khanacademy.org. Acesso em: 29 jun. 2016
Lage, M. J.; Platt, G. J.; Treglia, M. Inverting the classroom: A gateway to creating an
inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, v. 31, p. 30-43,
2000.
Mazur, E. Farewell, Lecture? Science, V. 323, P. 50-51, 2009.
Valente, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala
de aula invertida; Educar em Revista, Curitiba, Brasil, Edição Especial n. 4/2014, p.
79-97. Editora UFPR
Watkins, J.; Mazur, E. Retaining students in science, technology, engineering, and
mathematics (STEM) majors. J. Coll. Sci. Teach., v. 42, n. 5, p. 36-41, 2013.
disponível em: http://www.cssia.org/pdf/20000243RetainingStudentsinSTEMMajors.pdf. Acesso em: 23 jun. 2016.
Ramal, Andrea; Sala de aula invertida: a educação do futuro. Disponível em
http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/post/sala-de-aula-invertidaeducacao-do-futuro.html. Acesso em: 23 jun 2016
youtube.com/user/KhanAcademyPortugal. Acesso em: 23 jun 2016

2223

262 - DESIGN PATTERNS EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS:
CONCEPÇÕES PARA O ENSINO COM AS TECNOLOGIAS
Simone Markenson 1 , Giselle Ferreira 2
1

Universidade Estácio de Sá
simone.markenson@gmail.com; 2 gmdsferreira@gmail.com

Resumo:

A consolidação do potencial transformador das tecnologias
da informação e comunicação (TIC) na educação é
fortemente influenciada pela concepção epistemológica do
docente em relação ao processo educacional. A reorientação
das TIC de coadjuvantes para mediadores no processo de
ensino-aprendizagem requer apropriação e motivação por
parte do docente. A abordagem dos patterns, originalmente
proposta em 1979 por Christopher Alexander na obra The
Timeless Way of Building, para construção de projetos
arquitetônicos, tem sido defendida como um meio de
promover essa apropriação. Este pôster baseia-se em
investigação em curso que objetiva examinar criticamente
como esta abordagem está sendo adotado na educação, com
foco em usos relacionados com as TIC. Os resultados
preliminares sugerem que há pouco consenso tanto em
relação às formas de identificar, catalogar e compartilhar
patterns pedagógicos, quanto sobre as metas e objetivos
para a sua utilização. Além disso, há pouca ou nenhuma
empiria sobre o impacto real de uma abordagem de patterns
nas concepções e práticas dos professores com as TIC.
Embora patterns pedagógicos sejam defendidos como um
meio para facilitar a difusão de "boas práticas", no âmbito da
Tecnologia Educacional são reduzidos a argumentos que
levam à diminuição do tempo de pesquisa, teste e
implementação de novos recursos educacionais, mesmo que
na concepção original não seja limitado à ideia de "como
fazer", em que os patterns encapsulam soluções reutilizáveis
para problemas recorrentes e destacam a importância das
especificidades contextuais.

Palavras-chave:

Patterns pedagógicos, Tecnologia Educacional, concepções
na educação.

Abstract:

Consolidating the transformative potential of ICT relies
strongly on teachers’ epistemological positioning in respect
to the educational process. A repositioning of ICT from
subsidiary to mediating tools in education requires
appropriation and motivation on the teachers' part. The
patterns approach originally proposed in 1979 by Christopher
Alexander in the Timeless Way of Building to support
architectural projects is being advocated as a means to
promote this appropriation. This poster draws upon ongoing
research that aims at critically examining how this approach
is being adopted in education, with focus on uses related to
ICT. Preliminary findings suggest there is little agreement on
ways of identifying, cataloguing and sharing pedagogical
patterns, as there is no consensus regarding aims and
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objectives for their use. Also, there is little or no empirical
data on the actual impact of a patterns approach on teachers'
conceptions and practices with ICT. Whilst pedagogical
patterns are advocated as a means to facilitate dissemination
of 'good practice', within the scope of Educational
Technology this is reduced to arguments on decreased time
for research, testing and deployment of new teaching
resources, even if their original conception is not limited to
the idea of 'how to' in that patterns encapsulate reusable
solutions for recurring problems and highlight the importance
of
contextual
specificities.
Keywords:

Pedagogical patterns, Educational Technology, conceptions
in education.

1. INTRODUÇÃO
Artefatos tecnológicos sempre estiveram presentes em alguma medida nas
práticas pedagógicas, mas, de uma forma geral, ocupando papéis secundários de
apoio. A evolução das tecnologias da informação e comunicação (TIC) trouxe uma
nova dimensão a este cenário pela facilidade de acesso tanto pelos alunos quanto
pelos docentes. É nesse contexto que emerge o campo da Tecnologia Educacional
(Leite & Aguiar, 2016), definido como o estudo de práticas éticas para facilitar a
aprendizagem e aumentar o desempenho por meio da criação, uso e organização de
processos e recursos tecnológicos (AECT, 2008).
A consolidação das tecnologias na educação está fortemente ligada à concepção
epistemológica do docente em relação a capacidade de reorientação das TIC como
instrumentos de mediação no processo de ensino-aprendizagem. Parte da literatura
trata a abordagem de patterns para integração de novos artefatos em contextos
educacionais como meio para disseminação de boas prática. No entanto, é uma forma
reducionista da proposta do arquiteto Christopher Alexander para construção de
projetos arquitetônicos, cuja concepção de soluções reutilizáveis para problemas
recorrentes não se limita ao “como fazer” e evidencia a importância das
especificidades contextuais. O termo patterns foi mantido em inglês, pois a tradução
para o português, padrão, também é utilizada para standard, cujo conceito está
relacionado à padrões industriais.
Este pôster se divide em três partes. Inicialmente será apresentada a trajetória
dos patterns, partindo-se da Arquitetura para a Educação. Na sequência, será
mostrado como os patterns são estruturados e, concluindo, como estão sendo
apropriados no contexto educacional, em particular na integração das TIC.
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2. UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE PATTERNS
A concepção de patterns proposta por Alexander (1979) descreveu a natureza das
construções, de cidades até pequenos detalhes, como alguma coisa que, para ser
viva, depende do uso que cada uma possui sob a ótica de quem as utiliza. Os patterns
são construídos a partir da observação de situações ou problemas que ocorrem de
forma recorrente. Alexander pretendia com essa abordagem permitir que cada pessoa
tivesse o poder de criar projetos únicos de construção de lugares agradáveis para
viver, tão bonito quanto o lugar mais bonito que alguém já viu. São estruturas
garimpadas nas boas práticas (Bergin, 2013) que proveem soluções que podem ser
aplicadas repetidas vezes, em problemas semelhantes, mesmo que em contextos
diferentes.
Esta abordagem foi incorporada pela Ciência da Computação de uma forma que
nunca aconteceu na arquitetura (Fincher,1999). A estratégia de reutilização de partes
de uma solução em diferentes problemas na computação foi proposta em 1987 e
formalizada sob a designação Design Patterns (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides,
1995). Apesar de tão bem adequada aos propósitos da área, Alexander (1999)
denunciou, que não houve, na computação, apropriação dos aspectos que descrevam
como os patterns se relacionam para gerar um bom sistema. Ressaltou que a
abordagem não é limitada à simples reutilização de estruturas, mas reconheceu a
relevância do que estava sendo produzido, no que se refere à atuação como veículo
de comunicação.
Seguindo a influência da arquitetura e da computação, os projetos utilizando
patterns também se desenvolveram na Educação, sob a denominação de patterns
pedagógicos.
3. A ESTRUTURA DOS PATTERNS
Os patterns são obtidos a partir da observação de situações ou problemas que
ocorrem de forma recorrente. A estrutura de um pattern, como concebido para a
arquitetura, está sintetizada na tabela 1.
Elemento

Função

Título

Atribui um nome ao pattern.

Descrição

Resume a função do pattern.

Fotografia

Ilustra o pattern.
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Adequação Indica se o pattern foi suficientemente testado. É identificada por
asteriscos ao lado do nome.
Contexto

Descreve para que condições o pattern foi desenvolvido.

Problema

Descreve uma situação recorrente no ambiente definido pelo contexto.

Forças

Descreve todos os eventos que levam para a direção contrária do que
se pretende obter.

Solução

Descreve uma ação orientadora para o problema no contexto descrito.

Relações

Cita os patterns que podem se relacionar.
Tabela 1 - Elementos de um pattern

As orientações básicas para a representação gráfica não são suficientes para a
elaboração de “bons patterns”, que, na concepção de Alexander (2002) caracterizamse pelo respeito às idiossincrasias, diferenciando-se assim de um simples registro de
uma prática.
A título de ilustração no contexto educacional, a tabela 2 apresenta uma síntese
do pattern pedagógico “Do as I do” (Holden, 2014, pp. 221-223), que aborda como
participantes aprendem a se relacionar e são aculturados em comunidades de
aprendizagem online pelos exemplos do moderador, que, por sua vez, está inserido
em um contexto mais amplo sobre interações de estudantes nas mídias sociais. O
exemplo pressupõe que todos os alunos reagirão igualmente às postagens do
moderador, o que provavelmente não ocorrerá.
Elemento

Descrição

Contexto

Redes sociais, fóruns de discussão e ambientes virtuais de
aprendizado, considerando participantes com diferentes perfis, mas
com o mesmo objetivo.

Problema

O participante não tem uma ideia clara de como interagir em um
ambiente virtual de aprendizagem.

Forças

Participantes trazem para o ambiente online comportamentos de
outros contextos que podem não ser apropriados.

Solução

Postar um exemplo de interação apropriada em diferentes momentos.
Tabela 2 - Síntese do pattern “Do as I do”

O exemplo reforça a importância da identificação das razões pelas quais uma
solução é a melhor para um problema na obtenção do pattern, respeitando assim as
premissas originais.
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4. CONCEPÇÕES NA EDUCAÇÃO
Os resultados preliminares de uma revisão da literatura na área relacionam os
patterns pedagógicos à disseminação de “boas práticas” que, no âmbito da tecnologia
educacional, reduziria o tempo necessário para pesquisa, testes e amadurecimento de
novos recursos didáticos, apoiando a resolução dos problemas do dia-a-dia.
Identificou-se, no entanto, uma falta de consenso e de convergência na abordagem
dos patterns tanto na forma de documentação e compartilhamento das práticas
pedagógicas quanto no objetivo a ser atingido, além de pouca ou nenhuma empiria
sobre o impacto real de uma abordagem de patterns nas concepções e práticas dos
professores, em especial com as TIC.
As abordagens na educação foram discutidas em três grandes categorias. Na
primeira categoria, são descritos métodos e técnicas para a identificação de padrões,
com foco em contextos mediados por tecnologias, inspirados na técnica de entrevistas
aplicada à computação para provocar o “surgimento” dos patterns (Winters & Mor,
2009). Na segunda categoria estão as estratégias de catalogação. Mor, Mellar,
Warburton e Winters (2014) e Goodyear (2004), entre outros, seguem à proposta de
construção de uma linguagem de patterns, composta minimamente por um conjunto
de patterns e uma rede de conexões para outros que o completam para resolver um
problema maior que cada problema individual (Alexander, 1979). O terceiro bloco
particulariza patterns para o ensino da computação, abordando, por exemplo, o
desenvolvimento de interfaces em sistemas computacionais (Dearden, Finlay, Allgar, &
McManus, 2002).
Este pôster baseia-se em investigação em curso que objetiva examinar
criticamente como esta abordagem está sendo adotado na educação, com foco em
usos relacionados com as TIC.
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Resumo:

Neste poster apresentaremos e discutiremos o cenário de
aprendizagem ‘Uma Viagem ao Centro da Terra’ a bordo de
um robot para aprender trigonometria. Este cenário foi criado
no âmbito do projeto DROIDE II – Os Robots em Educação
Matemática e Informática e foi implementado no âmbito do
projeto de formação contínua de professores de matemática
– o projeto CEM – Construindo o êxito em Matemática, com
cerca de 60 professores. Decorrente da formação, 21
professores de matemática implementaram o cenário de
aprendizagem
com
os
seus
alunos.
Neste
poster
apresentaremos o projeto DROIDE II, o cenário de
aprendizagem desenhado e implementado e discutiremos os
aspetos mais relevantes deste trabalho para a formação de
professores de matemática.

Palavras-chave:

Aprendizagem, robots, cenário de aprendizagem.

Abstract:

In this poster we will present and discuss a learning scenario
'A Journey to the Center of the Earth' on board a robot to
learn trigonometry used in a mathematics teacher training
project - Project CEM. This scenario was designed under the
DROIDE II project - Robots in Mathematics and Informatics
Education and was implemented under the project CEM with
about 60 teachers. Arising from this teacher training project
21 math teachers implemented the learning scenario with
their students. In the poster we will present the project
DROIDE II, the learning scenario designed and implemented
and discuss the most relevant aspects of this work for the
training of mathematics teachers.

Keywords:

Learning, robots, Learning Scenario.

1. INTRODUÇÃO
A

robótica educativa

é

uma

área

relativamente

recente

em

Portugal.

Consequentemente existe ainda pouca investigação cujo foco seja na forma como os
robots estruturaram as práticas escolares nas quais são incluídos. Com o propósito de
compreender como é que o uso dos robots como artefactos de mediação da
aprendizagem contribuem para a produção de significado e para a aprendizagem de
tópicos e conceitos matemáticos e informáticos e sobre a possível articulação entre as
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duas áreas, desenvolveu-se, na Universidade da Madeira, o projeto DROIDE II – Os
Robots na Educação Matemática e Informática. Este projeto, financiado pela FCT,
adotou uma estratégia que colocou em diálogo o campo teórico e a parte empírica do
projeto em quatro fases: 1) a criação de problemas na área da educação matemática
e/ou informática; 2) o design de cenários de aprendizagem usando robots; 3) a análise
da prática resultante da implementação dos cenários de aprendizagem desenhados; 4)
o desenvolvimento de um conjunto de linhas orientadoras para a utilização do design
de cenários de aprendizagem com robots.
Foram desenhados e implementados seis cenários de aprendizagem da
matemática, informática ou ambas (Fernandes, 2013). Os cenários foram codesenhados por investigadores, professores e alunos. O cenário de aprendizagem
“Uma Viagem ao Centro da Terra” para aprender trigonometria - teve a particularidade
de ser implementado num projeto de formação contínua de professores de matemática
– o Projeto CEM. Foi implementado com 60 professores em formação. Desses 60, 21
implementaram o cenário com os seus alunos e tiveram uma das formadoras do
projeto CEM na sua sala de aula para apoiar na implementação.
Neste poster apresentaremos e discutiremos o cenário de aprendizagem “Uma
Viagem ao Centro da Terra”. Esboçaremos também algumas considerações sobre o
trabalho realizado e sobre as aprendizagens decorrentes dessa implementação.
2. O CENÁRIO DE APRENDIZAGEM “UMA VIAGEM AO CENTRO DA TERRA”
Este cenário visava o estudo das noções trigonométricas do 9.º ano de
escolaridade, tendo por base uma situação fictícia em que os alunos assumiriam o
papel de “Terranautas”, numa missão para salvar a humanidade.
Para dar início à implementação do cenário de aprendizagem, sugeriu-se a
visualização do trailer do filme “The Core”. Partindo do enredo do filme, os alunos
seriam desafiados a construir o protótipo de uma nave, que se deslocaria ao centro da
terra com o intuito de detonar uma bomba de grande intensidade no seu núcleo, de
modo a reativá-lo, e várias de menor intensidade, para ir fechando os caminhos que
foram abertos durante o percurso. O protótipo da nave correspondia a um robot - NXT
da Lego Mindstorm 2.0.
Os alunos, numa dinâmica de trabalho em grupo, teriam de construir o protótipo
da nave, seguindo as instruções de montagem, e programá-lo de modo a que, com o
auxílio de um tabuleiro onde se apresenta um esquema bidimensional de uma parte do
interior da Terra, projetem a viagem de ida e regresso ao núcleo do planeta Terra. A
missão correspondia a programar a nave para que se deslocasse ao centro da Terra,
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detonasse uma ogiva no núcleo do planeta e regressasse por um trajeto diferente do
utilizado na ida. No decorrer da viagem, alguns obstáculos seriam colocados aos
alunos. O estudo das razões trigonométricas, assim como o estabelecimento de
conexões com outras unidades programáticas, emergiriam do trabalho em curso com
o robot. No final os alunos teriam que escrever um relatório como matemáticos da
NASA, sobre os resultados da viagem ao centro da Terra. Foram dadas algumas
indicações sobre pontos a ser abordados no relatório.
No âmbito da formação lançou-se, aos professores, um desafio semelhante ao
que estes posteriormente iriam lançar aos seus alunos. Durante 12 horas de formação
os professores trabalharam entusiasticamente com os robots.
Todos os professores que implementaram o cenário de aprendizagem tiveram um
formador do projeto CEM (como era habitual na formação no âmbito deste projeto) a
apoiar na implementação do mesmo. O professor da turma apresentava o trabalho a
desenvolver e os alunos, trabalhando em pequenos grupos, eram apoiados pelo
formador e pelo professor.
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os professores que implementaram o cenário de aprendizagem com os seus
alunos referiram, nos relatórios de implementação bem como nas partilhas orais que
fizeram nas reuniões presenciais do projeto CEM, que foi importante a experiência de
montar o robot, aprender a programá-lo e essencialmente passar por um processo
semelhante ao que os alunos passariam. Este facto ajudou-os a conseguir antever
eventuais dúvidas e dificuldades dos alunos e a melhor planificar a sua intervenção na
sala de aula.
Outro aspeto a que os professores deram grande importância foi o facto de terem
o formador do projeto a apoiar na implementação do cenário. Sentiram-se mais
confiantes pelo facto de terem um ‘especialista em robótica educativa’ a apoiá-los.
Mas também realçaram como um momento muito forte de aprendizagem, o facto de
ouvirem as intervenções do formador e observarem como trabalhava com os grupos,
como os questionava, como os apoiava.
Em relação ao trabalho resultante da implementação do cenário de aprendizagem
‘Uma viagem ao Centro da Terra’ com robots para aprender trigonometria, todos os
professores realçaram a importância que o robot teve na forma como os alunos se
envolveram e participaram. Era possível ver, nestas aulas, os alunos que normalmente
sentiam mais dificuldades na aprendizagem da matemática, a ajudar os colegas.
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O desafio lançado juntamente com a metodologia de trabalho adotada fizeram
emergir uma prática docente diferente da habitual. Os professores sentiram-se
apoiados e confiantes para transformarem a sua prática, pelo menos naquele conjunto
de aulas, pelo facto de terem o formador na sala de aula.
Os professores em formação evidenciaram ainda que os alunos aperceberam-se
que a tentativa e erro também poderia ser uma estratégia a utilizar na aula de
matemática, uma vez que a utilização dos robots permite que o erro seja encarado
como um momento importante de negociação do significado e não como uma lacuna
do aluno.
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Resumo:

Este artigo é um breve relato da experiência do Núcleo de
Tecnologia Educacional Municipal de Teresópolis que,
através da unificação com o Serviço de Tecnologias
Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de
Teresópolis, vem desenvolvendo no município um trabalho
que busca estimular o uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação, destacando programas de
manipulação, captura e edição de vídeo, com professores e
alunos da rede municipal de ensino, para que estes possam
se apropriar dessas tecnologias de construção e de edição
de imagens em movimento, elaborando e manifestando suas
experiências na produção de filmes animados como
espectadores e como autores dos mesmos. Estimulando a
criação de roteiros, bem como, a produção escrita, a
pesquisa e as artes em sua ampla forma.

Palavras-chave:

Tecnologia, educação, captura STOP MOTION, produção
audiovisual, aprendizagem.

Abstract:

This article is a brief account of the experience of Núcleo de
Tecnologia Educacional de Teresópolis that through
unification with the Serviço de Tecnologias Educacionais da
Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis, has been
developing in the municipality work that seeks to encourage
the
use
of
Digital
Technologies
information
and
Communication, highlighting manipulation programs, video
capture and editing, with teachers and students of public
schools, so that they can take ownership of these building
technologies and moving image editing, developing and
expressing their experiences in production animated films as
spectators and as authors of the same. Stimulating the
creation of scripts, as well as the written production, research
and the arts in a comprehensive way.

Keywords:

Technology, education, Stop Motion capture, audiovisual
production, learning.
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1. INTRODUÇÃO
A busca de novas metodologias e ambientes educativos faz parte das ações que
podem contribuir para a melhoria da qualidade do ensino.
A tecnologia vem conquistando espaço nas salas de aula e na vida cotidiana dos
alunos e professores, com isso também vem destacando-se como ferramenta
pedagógica bastante eficiente.
Segundo Almeida (2000), o processo de informatização é uma realidade nas
instituições de ensino Brasil a fora. E um ambiente que estrapola fronteiras. Porém,
mesmo que as escolas brasileiras estejam ampliando e criando espaços multimídia e
também utilizando tecnologias digitais na sala de aula, muitos profissionais da
educação ainda sentem dificuldades e resistência em utilizá-las.
Assim surgiu a ideia dos festivais ANIMA TERÊ e CRIACINE para aproximar a
educação do município de Teresópolis das TDICs (tecnologias digitais de informação e
comunicação), inspirados no ANIMA MUNDI – Festival Internacional de Animação do
Brasil e na diversidade cultural dessa equipe.

1.1

O ANIMA TERÊ
O Serviço de Tecnologias Educacionais e o NTM Teresópolis (Núcleo de

Tecnologia Educacional Municipal de Teresópolis) idealizaram o Festival ANIMA TERE
com o objetivo de explorar a linguagem de animação como meio e mediação na
construção de uma proposta interdisciplinar de trabalho pedagógico junto aos alunos,
como também busca promover a articulação entre as linguagens visual, corporal e as
contribuições da informática nos processos de construção do conhecimento, de
criação/produção artística e o desenvolvimento da língua portuguesa.
Com os Laboratórios de Informática do PROINFO (Programa de Informática nas
escolas do Governo Federal) em toda rede municipal de ensino, novos ambientes
estão sendo criados nas escolas. Nesses espaços são utilizados o sistema LINUX
EDUCACIONAL (sistema operacional), onde se pode ter acesso ao Software de
Animação MUAM – Manipulador Universal de Animação (sistema para animação
quadro a quadro).
Durante o festival, é possível mostrar aos professores e equipes pedagógicas
formas de atuação educativa no laboratório, viabilizando novos espaços de
aprendizagem.
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Objetivos:
 Ampliar o conhecimento dos professores ealunos sobre tecnologia como
ferramenta de trabalho pedagógico.
 Proporcionar trabalhos em grupo exercitando a parceria e sociabilidade;
 Proporcionar novos espaços para a aprendizagem, além da sala de aula;
 Proporcionar aos professores e alunos a experiência de criar seus próprios
filmes animados, estimulando novos talentos e possibilitando inverter o papel,
antes passivo, diante dos filmes de animação;
 Estimular a criatividade através da construção de narrativas, da utilização da
linguagem visual, oral, escrita, corporal, aliados à informática.
 Estimular a produção textual, leitura e desenvolvimento da língua;
 Desenvolver a autoestima através da apresentação dos trabalhos criados aos
amigos e familiares;
 Utilizar a tecnologia como mediador da aprendizagem.
O ANIMA TERÊ é realizado no Ginásio Poliesportivo Pedro Haje Jahara, como
podemos ver na figura 1, onde é montada uma estrutura dividida em ilhas onde
funcionam as diferentes oficinas.
Os alunos e professores são divididos em grupos para que possam criar seus
projetos nas diferentes oficinas. O tempo de cada oficina é marcado pelos auxiliares
de mesa (pessoa resposável pela oficina), para que todos possam desenvolver e
capturar seus projetos.

Figura 1 – Ginásio Poliesportivo Pedro Haje Jahara CRIACINE 2013

Em período antes do Festival ANIMA TERÊ, são oferecidas no NTM Teresópolis
oficinas para professores, orientadores pedagógicos, orientadores tecnológicos e

2236

equipe diretiva, visando o preparo destes para multiplicarem essa sensibilização nas
unidades escolares junto aos seus alunos para o evento.

1.1.1

As Oficinas

Todas as oficinas são realizadas na modalidade STOP MOTION, captura quadro
a quadro, ou seja, cada movimento uma captura, cada desenho uma captura para a
partir dessas capturas se construir uma sequência para gerar o filme.

1.1.1.1.

Oficina: Massa de Modelar

São distribuídas diferentes cores de massa de modelar para composição dos
personagens e cenário, vide figura 2. É importante que o professor na escola já
incentive a criação de pequenos textos ampliando assim o tempo para confecção da
animação. Após a criação de personagens e cenários em massinha, o aluno captura
quadro a quadro a movimentação dos seus personagens pelo cenário.

Figura 2 – Oficina massa de modelar, alunos modelando

1.1.1.2.

Oficina: Desenho em Papel

Nessa oficina, o aluno recebe entre cinco a dez folhas em tamanhos pequenos
(1/4 de papel ofício), cada papel é numerado e o aluno dará sequência a caminhada
do seu personagem e ou desenho. Com as orientações dos auxiliares de mesa tornará
o desenho animado. Após a confecção dos desenhos a sequência é capturada no
programa MUAN.
Será utilizada mesas de luz, como mostra a figura3, para auxiliar a construção do
desenho, para que o quadro a quadro do desenho siga uma sequência harmoniosa.
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Figura 3 – Oficina desenho em papel, alunos nas mesas de luz

1.1.1.3.

Oficina: Arte na Areia

Areia decorativa em diferentes tons, em tabuleiro de vidro com luz ao fundo, como
se apresenta na figura 4. Usa-se o dedo e/ou um pincel para construção do contorno
do desenho, e a captura é realizada quadro a quadro.

Figura 4 – Oficina arte na areia

1.1.1.4.

Oficina: Pixilation

É montado um cenário, como podemos ver na figura 5, onde os alunos utilizaram
indumentárias para compor personagens. Nesse ambiente são criados efeitos que
podem dar vida a objetos comuns, fazer desaparecer pessoas e transformá-las. Nessa
modalidade com a técnica PIXILATION, o aluno se movimenta e é realizada a captura,
para cada movimento uma captura, dessa forma é gerado a sequência de imagens
quadro a quadro para a realização da animação.
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Figura 5 – Oficina pixilation

1.1.2 Mídia, tecnologias e educação
Durante o festival ANIMA TERÊ também temos oficinas de informática com jogos
interativos em diferentes disciplinas, simuladores, exposição da caravana da ciência
do consórcio CECIERJ (Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro)
que promove junto ao evento a divulgação da ciência e tecnologia com planetário e
experimentos diversos, a oficina de robótica do Museu Ciência e Vida, além de
apresentações culturais.
Com a realização do Festival espera-se que as Unidades Escolares participantes
possam se motivar, além de aprimorar o uso das TDICs e o que foi apreendido nas
oficinas, para que possam produzir curtas de animação, e levar inovação para seus
alunos.

2. O CRIACINE
O CRIACINE é uma mostra de filmes produzidos por meio de fontes de captação
digitais, de filmes de animação, que faz parte do conceito artístico, cultural e
educacional do ANIMA TERE. O CRIACINE, está sempre previsto para acontecer no
semestre depois do ANIMA TERÊ. Tem por finalidade divulgar a produção audiovisual
de animação de caráter cultural e visa contribuir para o desenvolvimento de uma
linguagem universal, incentivando tanto a formação de espectador, como também o
surgimento de novos realizadores e produtores. Esses festivais vêm com a proposta
de incentivar a utilização das novas TDICs para o fomento e a democratização da
produção cultural em nosso município.
O foco do CRIACINE são filmes com a duração curtíssima e tempo mínimo de 3
minutos.
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Os filmes participantes das edições tornam-se parte de um acervo reservado às
escolas da rede municipal de ensino e à Secretaria Municipal de Educação, através do
Serviço de Tecnologia Educacional e Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal de
Teresópolis.
Os filmes de animação que circulam na cultura têm se constituído como
elementos que ensinam de forma prazerosa sobre uma série de aspectos. Essas
produções estão presentes no cotidiano desses alunos, normalmente com temas que
retratam a realidade cultural do município ou do Brasil, são assistidas inúmeras vezes
por eles, seja na escola, em casa ou ainda no cinema, o que valoriza a produção
intelectual e a autoria.
Enfim, a mostra é culminância de um trabalho iniciado no ANIMA TERÊ, com
filmes de animação gravados com tecnologia digital, na modalidade “stop motion”,
animação construída quadro a quadro com modelos reais dos mais diversos materiais,
que visa estimular a criatividade, a autoria nas escolas. Esse evento foi realizado
durante 5 anos, agora com os aplicativos de celular e a criatividade de professores e
alunos a realização do festival e da mostra de filmes aguarda nova formatação.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se a melhora da técnica a cada ano, assim como uma maior
independência dos alunos e professores, que procuram novos programas, ampliando
seus horizontes em busca de novas ferramentas e novas tecnologias para trabalhar,
até mesmo em dispositivos móveis que já possuem aplicativos com a captura STOP
MOTION para confecção de animação, vídeo e documentário. E também muito
importante ressaltar que a produção escrita se tornou mais elaborada, o roteiro e o
desenrolar dos filmes ganham cada dia mais novas nuances. Existe uma pertinência
de início, desenvolvimento e finalização, gerando o envolvimento de diversas
disciplinas e competências para a construção dos trabalhos.
4. REFERÊNCIAS
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Resumo:

No âmbito do aprofundamento do conhecimento sobre a
temática da aprendizagem ao longo da vida, este resumo
apresenta um projeto de investigação que tem como objetivo
compreender como os adultos aprendem a programar e a
desenvolver competências na utilização efetiva e crítica de
recursos tecnológicos digitais. O importante de aprender a
programar, neste estudo, é o processo de pensar e o
desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas.
Programar favorece posições ativas, ao implicar uma
motivação e interesse do sujeito que programa, requer que o
mesmo seja agente e deixe de ser um mero recetor passivo
de estímulos externos (Wing, 2006: 2010: 2011; Shein,
2014). Como teoria de aprendizagem, recorrer-se-á,
fundamentalmente, à Andragogia. Segundo Malcolm Knowles,
considerado “the Father of Andragogy” (Knowles, Holton &
Swanson, 2005), a Andragogia é “a arte e ciência de ajudar
os adultos a aprenderem” (idem). Trata-se de um modelo de
aprendizagem que se centra nas características do aprendiz,
assenta num conjunto de princípios fundamentais sobre o
processo de aprendizagem por adultos, no seio do qual estes
são tidos como agentes ativos, no sentido de os tornar mais
autónomos e eficazes. Segundo estes autores, o conjunto
dos princípios da aprendizagem por adultos - aplicável a
todas as situações de aprendizagem -representa o cerne da
Andragogia.
Os participantes neste estudo serão adultos desempregados,
pertencentes a um intervalo de idade superior a 34 anos e
inferior à idade da reforma, com poucos ou nenhuns
conhecimentos da área das tecnologias/informática e com
baixas habilitações. A escolha deste público surge por se
verificar
que
existem
poucas
iniciativas
de
formação/integração direcionadas especificamente para este
público, nesta faixa etária (Instituto de Emprego e Formação
Profissional). Este público constitui a maior força de
trabalho, representa, aproximadamente, 70% da totalidade da
população ativa (Informação Mensal do Mercado de Emprego
do Instituto do Emprego e Formação Profissional), é o menos
qualificado e, por esse motivo, tem menos conhecimentos de
literacia digital e, consequentemente, mais dificuldades em
adaptar-se às atuais exigências, como por exemplo, resolver
os seus problemas profissionais. Por outro lado, esta falta de
conhecimentos e competências dificulta a “comunicação” com
os mais jovens, sendo, por isso, necessário um elo de
ligação.

1

Este projeto foi desenvolvido no âmbito do Programa de Doutoramento Technology Enhanced Learning
and Societal Challenges financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.

2242

Para a concretização deste projeto, pretende-se indivíduos
motivados e criar motivação nestes, a fim de que estejam
mais bem preparados para enfrentar os desafios que se
colocam à sociedade de hoje, ou seja, pretende-se ajudar os
indivíduos num processo de
integração cooperativo
numa/com atitude colaborativa, de forma a minimizar e evitar
uma situação [continuada] de exclusão social. Neste sentido,
será realizada uma ação de formação, através da qual se
irão conceber, desenvolver e organizar estratégias e
recursos educativos que permitam aos formandos aprender a
programar. A recolha de dados necessários para caracterizar
o processo formativo, através de entrevistas, questionários e
diários de bordo, proporcionará evidência para compreender
como este tipo de aprendizagem desenvolve capacidades de
resolução de problemas e habilidades de pensamento crítico.
Esta investigação vai ao encontro das prioridades
identificadas no documento estruturante da Comissão
Europeia, Estratégia Europeia 2020 onde se define
“crescimento inteligente” como uma ação que permite
“reforçar o conhecimento e a inovação, enquanto factores
determinantes do crescimento futuro” (Comunicação da
Comissão Europeia, 2010). Ao mesmo tempo, neste projeto
assume-se a necessidade de colaborar para a (a) melhoria
da qualidade do ensino, para a (b) promoção do crescimento
do emprego de qualidade e para (c) combater os desafios e
os problemas sociais que se colocam a nível europeu e
mundial. Assume-se, ainda, a premência da inclusão dos
indivíduos mais desfavorecidos em termos de conhecimentos
e competências digitais, o que se entende, de uma forma
ainda empírica, que lhes proporcionará um empowerment
(Unesco, 2010), ou seja, a capacidade de realizarem, por si
mesmos, as mudanças necessárias para evoluírem e se
fortalecerem e, assim, assegurarem uma participação social
plena.
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BÁSICO - Proposta de um Curso de Formação num EduLab1

Ana Catarina Moreira; Lúcia Pombo (Orientação)
Universidade de Aveiro, Universidade de Aveiro | catarinamoreira@ua.pt; lpombo@ua.pt
Resumo:

Devido ao rápido crescimento das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC) torna-se necessário que a escola
prepare os alunos para a sociedade atual (Horta, 2012;
UNESCO, 2011b). A integração das TIC na educação é uma
realidade que tem o potencial de transformar as práticas
pedagógicas e as aprendizagens (Scott, 2015; UNESCO,
2011a). Assim, é necessário que os professores disponham
de competências digitais conjuntamente com as condições
necessárias à sua exploração eficaz. Torna-se necessário
investir no Desenvolvimento Profissional Docente (DPD) para
promover práticas pedagógicas assentes em estratégias de
aprendizagem e avaliação com tecnologia (ISTE Standards
Teachers, 2008). Estas devem fomentar a resolução de
problemas, a reflexão, a criatividade, o pensamento crítico, a
metacognição, a comunicação, a colaboração, a inovação e o
empreendedorismo, que são competências-chave para a vida
pessoal e profissional no século XXI (Scott, 2015).
A investigação realizar-se-á num EduLab, do distrito de
Aveiro, na sequência do projeto “AGIRE - Apoio à Gestão
Integrada da Rede Escolar” (ref. T377783477-00030493),
onde se monitorizou a implementação desse EduLab no ano
letivo 2014/15 em simultâneo com a aplicação de uma oficina
de formação (Carlos, Pombo, & Loureiro, 2014; Oliveira &
Pombo, 2015; Pombo, Carlos, & Loureiro, 2016). Um EduLab
consiste numa sala de aula equipada com recursos
tecnológicos (quadro interativo, tablets, computadores,
plataforma de ensino e aprendizagem, e de gestão de sala de
aula e material didático digital) que pretende responder às
necessidades e interesses dos alunos. No presente ano
letivo foi realizada uma sessão de monitorização do projeto
AGIRE, onde foram auscultadas as opiniões dos professores
inseridos no EduLabs sobre futuras formações no âmbito do
mesmo. Estes referiram que gostariam de ter tempo para
trabalhar em colaboração num Curso de Formação (CF) para
melhorar as suas práticas. Assim, nesta investigação
pretende-se dar resposta às necessidades do terreno,
através do desenvolvimento e implementação de um CF, no
ano letivo 2016/17, centrado em dinâmicas de aprendizagem
colaborativa, aprendizagem autónoma e avaliação das
aprendizagens com recurso às TIC.
A finalidade é promover o DPD dos formandos e aperfeiçoar
as suas práticas pedagógicas, com recurso às TIC através de
um CF acreditado. A questão de investigação é: “Como
promover o desenvolvimento profissional docente, no
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contexto de um curso de formação, visando práticas
pedagógicas
inovadoras
e
integrando
os
recursos
tecnológicos num EduLab?”. Para que seja possível
responder a esta questão definiram-se como objetivos: (1)
identificar as perceções dos docentes sobre as suas práticas
pedagógicas com recurso às TIC; (2) planificar um CF que
atenda às necessidades dos docentes; (3) implementar e
monitorizar o CF; e (4) avaliar o impacte do CF no DPD e nas
práticas pedagógicas. A investigação enquadra-se num
estudo de caso, de natureza qualitativa assente num
paradigma interpretativo, com recurso a várias técnicas de
recolha de dados, como a observação, a inquirição e a
recolha documental. Os dados de natureza qualitativa e
quantitativa serão analisados com recurso a softwares de
analise de conteúdo (ex. webQDA) e de análise descritiva
(ex. SPSS), respetivamente.
Os participantes da investigação serão 17 docentes
envolvidos no EduLab, nos três ciclos do Ensino Básico das
várias áreas disciplinares.
O planeamento da investigação está dividido em três fases.
Na Fase I, antes do CF, preparar-se-ão os instrumentos de
recolha de dados e a planificação detalhada do CF. Nas
sessões do 1° período, à responsabilidade de outro formador
e não sendo alvo deste estudo, far-se-á observação direta
não
estruturada
e
participante,
e
aplicar-se-á
um
questionário para recolher as perceções dos professores
sobre práticas pedagógicas e integração das TIC. Na Fase II,
implementar-se-á o CF com sessões semanais de 1 hora, em
grupo. Desenvolver-se-ão várias estratégias educativas, para
implementação em contexto real, com promoção das TIC e
atendendo às diferentes áreas do saber. Se necessário,
haverá reajustes nos instrumentos de recolha de dados. No
CF
far-se-á
observação
direta,
não
estruturada
e
participante. Na implementação das estratégias educativas
far-se-á observação semiestruturada e não participante e a
recolha documental dos e-portefólios reflexivos individuais,
onde constarão todos os trabalhos e reflexões realizadas. Na
Fase III, após o CF, avaliar-se-á o impacte do curso no DPD
dos formandos e nas suas práticas pedagógicas, em paralelo
com as reflexões da investigadora. No final do CF
implementar-se-á uma entrevista semiestruturada e far-se-á
análise documental dos e-portefólios reflexivos e, após 6
meses, aplicar-se-á um grupo focal para um follow-up.
Espera-se contribuir positivamente para o crescimento
profissional dos formandos, promovendo acesso a novas
oportunidades
de
desenvolvimento
de
conhecimento,
competências pedagógicas e digitais, podendo potenciar a
mudança de práticas e, em última instância, melhorar as
aprendizagens dos alunos.
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Resumo:

Este estudo tem como finalidade saber se os objetivos e
atividades propostas nas linhas orientadoras para os
professores que, no âmbito do projeto-piloto Iniciação à
Programação no 1º Ciclo do Ensino Básico, estão a ser
alcançados. A ideia nasceu tendo em conta a minha
formação inicial, a atividade profissional e o interesse na
iniciativa em causa. Apesar de pouco explorado na
investigação nacional perspetiva-se que o desenvolvimento
do pensamento computacional alargado a todos os níveis de
ensino esteja a deixar de ser uma miragem. O pensamento
computacional foi definido por Wing como um constructo
agregador de um conjunto de competências e habilidades
intelectuais e de raciocínio, que procura estabelecer os
fenómenos de interação e de aprendizagem possibilitados
através da sinergia entre pensamento, linguagem e ação
computacional (Wing, 2006, 2008, 2011).
Também Ramos e Espadeiro (2014) referem que:
“O pensamento computacional tem recebido considerável
interesse por parte da comunidade científica e educativa e
resulta, em boa parte, da chamada de atenção de Jeannete
Wing que, através do texto seminal “Computational Thinking”,
escrito em 2006 onde a autora reintroduziu o conceito e
reclamou o seu uso e adoção por todos os cidadãos,
incluindo jovens e crianças, como forma de proporcionar os
conhecimentos e capacidades decorrentes das formas e
recursos cognitivos próprios das ciências da computação e
que, pela sua natureza transdisciplinar e universal, poderia
ser útil a todos, recusando a ideia, até aí dada como
adquirida, de que estas capacidades apenas seriam
destinadas aos cientistas da computação.” (p. 5).
O projeto Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do Ensino
Básico em implementação pela Direção-Geral da Educação
(DGE) é um primeiro passo da afirmação da necessidade de
um programa de investigação que possibilite a colaboração
entre todos os intervenientes, neste novo cenário em que
todos estamos muito ainda por descobrir, compreender,
explicar e em suma a aprender.
Assim, a DGE com o apoio da Associação Nacional de
Professores de Informática (ANPRI), Centro de Competência
TIC da Universidade de Évora (CCTIC UE), Centro de
Competência TIC da Escola Superior de Educação do
Instituto Politécnico de Setúbal (CCTIC ESE Setúbal) e a
MICROSOFT, lançou o projeto Iniciação à Programação no
1.º Ciclo do Ensino Básico, durante o ano letivo, 2015/2016,
onde “se propuseram para participar 242 Agrupamentos de
Escolas de Portugal Continental, Açores e escolas
portuguesas de Macau e Timor. Estão envolvidas 625
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escolas, 1483 turmas, e 27810 alunos e 667 professores”
(DGE, 2015).
Esta iniciativa foi dinamizada com os alunos do 3º e 4º ano
durante a Oferta Complementar ou nas Atividades de
Enriquecimento Curricular, consoante a decisão dos órgãos
internos dos agrupamentos aderentes. A integração do
projeto
na
oferta
curricular
em
80%
das
escolas/agrupamentos revela um contexto de valorização,
potencialmente crescente e de alargamento de influência nas
dinâmicas curriculares. Segundo as linhas orientadoras do
projeto, a iniciação à programação deverá ser entendida
como uma ferramenta adicional ao dispor dos professores e
alunos, sendo expresso que a “principal finalidade deste
projeto-piloto é a de que os alunos não só aprendam a
programar mas, ao mesmo tempo, aprendam programando”
(DGE, 2015, p. 2). A programação é entendida como uma
ferramenta ao serviço do desenvolvimento curricular,
incluindo os domínios constantes dos referenciais da
educação para a cidadania (e.g. Educação Rodoviária,
Educação para a Saúde e Educação para os Media).
O projeto insere-se na confluência entre a área das TIC e a
das Ciências de Computação, as quais se complementam. As
“TIC permitem conhecer as ferramentas computacionais e
perceber como se utilizam, as Ciências de Computação
permitem perceber como é que essas ferramentas se
constroem e como é que funcionam” (DGE, 2015, p. 3).
A iniciativa tem como objetivo central contribuir não só para
o desenvolvimento do pensamento computacional mas
também
para
o
desenvolvimento
de
experiências
pedagógicas que visam os processos colaborativos de
trabalho por projetos. Assim, “através da possibilidade de
resolver problemas do mundo real de forma criativa, não se
centrando apenas na programação, mas principalmente nos
aspetos de conceção, planificação e implementação,
necessários ao desenvolvimento de um determinado projeto”
(DGE, 2015, p. 4). Os alunos devem desenvolver projetos em
articulação com as diferentes componentes do currículo do
1.º Ciclo do Ensino Básico, bem como das áreas
transversais. O trabalho em grupo é essencial na construção
dos seus próprios projetos nos quais devem ter liberdade
para serem criativos e colocarem em prática as suas ideias,
tendo sempre por base a partilha desses mesmos projetos.
Durante o ano letivo de 2015/2016 foram dinamizados sete
encontros regionais ao nível nacional, privilegiando-se uma
política de proximidade no âmbito da formação de
professores. Esta comporta uma dimensão de maior
horizontalidade dos processos formativos, principalmente
porque não existem modelos prévios nas competências de
aprender a promover a aprendizagem dos alunos. É, por
conseguinte, defendido o desenvolvimento destas dinâmicas
em par pedagógico: professor titular e professor de
informática.
Para o ano letivo de 2016/2017 estão inscritas trezentos e
setenta e dois agrupamentos de escolas de Portugal
Continental, sessenta e nove instituições de ensino privado,
vinte e quatro escolas da Região Autónoma da Madeira, uma
escola da Região Autónoma dos Açores e a Escola
Portuguesa de Macau, envolvendo cerca2 1500 professores,
800 dos quais são novos, e 56000 alunos. Esta notável
adesão é reflexo da importância que os professores atribuem
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ao projeto e implicou uma reformulação de todos os
documentos e referenciais (e.g. linhas orientadoras, sumário
executivo). Por outro lado, com o aumento de participantes
abre-se a porta a mais uma dimensão, a criação de linhas
orientadoras para a Robótica de forma a que esta área seja
disseminada nas escolas. Tendo em conta o sucesso da
iniciativa e o aumento substancial de escolas que
manifestam interesse, quer em continuar, quer a iniciar o
referido projeto, perspetiva-se a sua continuidade para os
próximos anos escolares.
Esta investigação surge como resultado de várias questões
específicas que se pretendem responder: Qual o grau de
envolvimento (Engagement3) dos professores no projeto?
Qual a perceção que os professores têm do processo
formativo para a implementação do projeto? Qual a perceção
dos professores relativamente aos pontos fortes e pontos
fracos do projeto? Qual a perceção dos professores sobre a
adesão dos alunos ao projeto? Qual a utilidade do projeto ao
nível da aprendizagem dos alunos? Qual a perceção que os
alunos têm do projeto? Qual o impacto do projeto no
desenvolvimento do Pensamento Computacional nos alunos?
No final deste estudo pretende-se contribuir para responder à
questão, será que os objetivos e atividades propostas nas
linhas orientadoras para os professores que, no âmbito do
projeto-piloto Iniciação à Programação no 1º Ciclo do Ensino
Básico, estão a ser alcançados?
A metodologia a utilizar na pesquisa é a metodologia de
desenho experimental, com uma estratégia explanatória
sequencial de recolha de dados.

1. REFERÊNCIAS
Direção Geral de Educação, (2015).Iniciação à Programação no 1º Ciclo do Ensino
Básico: Linhas Orientadoras. Ministério da Educação e Ciência. Disponível em:
http://www.erte.dge.mec.pt/ano-letivo-201516
Ramos, J.L. & Espadeiro, R.G. (2014) Os futuros professores e os professores do
futuro. Os desafios da introdução ao pensamento computacional na escola, no
currículo e na aprendizagem. Revista de Educação, Formação e Tecnologia., 7(2),
4-25,
Retirado
de
https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/14227/1/challenges%202015 br.pdf.
Wing, J. M. (2006). Computational thinking. CACM, 49(3), 33-35. Retirado de
http://www.cs.cmu.edu/~wing/publications/Wing06.pdf
Wing, J. (January de 2008). Five Deep Questions in Computing. Communications Of
The
ACM,
pp.
Vol.
51,
No.
1.
Retirado
de
http://www.cs.cmu.edu/~wing/publications/Wing08.pdf
Wing, J. M. (2011). Computational Thinking—What and Why? The Link - Carnegie
Melon
School
of
Computer
Science.
Retirado
de
http://people.cs.vt.edu/~kafura/CS6604/Papers/CT-What-And-Why.pdf

2249

MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE JOGOS
EDUCATIVOS1
Ana Rute Martins, Lia Raquel Oliveira
Instituto de Educação da Universidade do Minho
anarutecreal@gmail.com | lia@ie.uminho.pt
Resumo:

O problema do insucesso escolar e as suas consequências a
nível social e económico remetem para a necessidade de
novas estratégias pedagógicas para motivar e ensinar alunos
em contextos de risco (Abrantes, Roldão e Nunes, 2011;
Canário, 2004).
Nas últimas décadas, os videojogos têm sido alvo de
investigação como veículos de aprendizagem, motivação e
envolvimento (Gee, 2003; Egenfeldt-Nielsen, 2006; Perrotta,
Featherstone, Aston e Houghton, 2013). A utilização de
videojogos na educação pode ser abordada com base na
teoria de aprendizagem do Construcionismo (Kafai, 2006),
que defende que a construção de conhecimento é mais
efetiva quando aliada à criação de artefactos (Papert e Harel,
1991). A aprendizagem através da criação de videojogos
educativos estimula os alunos a tornarem-se conhecedores
do tema em que estão a trabalhar (Prensky, 2008). O aluno
que desenha o jogo tem de entender um tema do currículo de
forma a integrá-lo no seu artefacto, com a responsabilidade
acrescida de saber que este será utilizado para o ensinoaprendizagem dos seus colegas, aliando-se assim os
benefícios de uma aprendizagem-por-design (Resnick e
Cooke, 1998) a uma aprendizagem-por-ensino (Hartman,
2001).
Com este projeto pretendemos investigar se o desenho de
videojogos educativos aumenta os níveis de motivação de
crianças e adolescentes em risco de insucesso escolar e se
contribui para a sua aprendizagem, melhorando o seu
rendimento escolar. Tendo em conta o papel central que o
professor desempenha na escolha das estratégias de ensinoaprendizagem e na sua aplicação na sala de aula,
pretendemos ainda investigar a disponibilidade e interesse
dos professores para implementar este tipo de estratégias.
O projeto apresenta um desenho metodológico misto
concorrente de triangulação de dados, numa perspetiva
orientada para a prática, de integração metodológica, em
função do que se afigura ser a melhor solução para o
problema a estudar (Coutinho, 2013; Amado, 2014).
Para responder à questão de investigação 1 (A criação de
jogos educativos por crianças e adolescentes, em risco, e na
situação de sala de aula, tem um impacto positivo na sua
motivação,
aprendizagem
e
rendimento
escolar?)
a
população em estudo consiste nos alunos dos 4º, 6º e 8º
anos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, Vila Nova de
Famalicão, Território Educativo de Intervenção Prioritária
(TEIP), e respetivos professores. A amostra, selecionada por
conveniência, consiste numa turma do 4º ano, quatro turmas
do 6º ano e quatro turmas do 8º ano, e nos professores das
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disciplinas de Português e Matemática desses alunos. A
estratégia pedagógica proposta (alunos que criam videojogos
educativos) será comparada com outras duas estratégias
(alunos que simplesmente jogam videojogos educativos e
alunos que criam outros artefactos educativos) e ainda com a
aula “habitual” no contexto selecionado, num desenho de
investigação quasi-experimental. A recolha de dados é feita
recorrendo a testes de conhecimento e testes de motivação,
pré e pós intervenção, aplicados aos alunos. Será utilizada
ainda a técnica de inquérito por entrevista a alunos e a
professores envolvidos no projeto e serão feitas observações
de aulas, de tipo etnográfico, com o objetivo de confirmar,
infirmar e ilustrar com ‘incidentes críticos’, os dados
quantitativos obtidos. Por fim, serão analisados os artefactos
produzidos pelos alunos de acordo com o intuito de avaliar a
representação e o tipo de integração dos conteúdos
específicos das unidades temáticas abordadas.
Para responder à questão de investigação 2 (Os professores
do Ensino Básico têm interesse em implementar esta
estratégia pedagógica e estão disponíveis para o fazer?), a
população consiste nos professores das escolas públicas do
Ensino Básico que lecionam em Portugal durante o ano letivo
de 2016/2017. A população será inquirida na sua totalidade,
através do contacto com todas as escolas e agrupamentos de
escolas públicas nacionais, no entanto, como a participação
é voluntária, os professores respondentes constituirão a
amostra de conveniência. Será utilizada a técnica de
inquérito por questionário aos professores das escolas
públicas do Ensino Básico, complementada pela técnica de
inquérito por entrevista aos professores que implementaram
a estratégia pedagógica proposta.
Como técnicas de análise de dados recorreremos à análise
de conteúdo, para o tratamento das entrevistas, dos
materiais audiovisuais e das notas de campo, com recurso ao
programa computacional MAXqda; e à análise estatística, no
tratamento dos questionários e dos testes de conhecimento e
motivação, com recurso ao programa computacional SPSS.
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UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS ONLINE PARA O
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DIGITAIS POR PARTE
DE REFUGIADOS 1
Anícia Rebelo Trindade
Universidade de Aveiro | Anicia.r.trindade@gmail.com
Resumo:

Com este estudo pretende-se caracterizar a utilização que os
refugiados, provenientes da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), fazem das Redes Socias Online
(RSO). Esta compreensão tem como finalidade criar um guia
prático com suporte num referencial de análise de
competências digitais, bem como instrumentos de medição
das competências digitais, que potencie o desenvolvimento
destas competências, para uma inclusão mais bem-sucedida
no país de acolhimento. Os participantes no estudo serão
refugiados que requereram proteção internacional ao
Conselho Português para os Refugiados (CPR) provenientes
de Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Moçambique (n=27). Além
destes, o estudo prevê ainda a colaboração dos dirigentes do
CPR, bem como outros atores-chave relevantes (por ex.: o
Alto-comissário para as Migrações em Portugal, o diretor do
observatório das migrações, o Alto Comissário da agência da
ONU para refugiados; Especialistas e investigadores na área
das competências digitais).
Para este fim, a par com a recolha e análise documental
inerente à revisão da literatura, que permitirá delinear os
pressupostos
teórico-metodológicos
subjacentes
à
investigação, conduzir-se-á um estudo de natureza mista
(qualitativo e quantitativo), com fundamento na metodologia
do Design-based Research, estruturada em quatro fases.
Numa
primeira
fase,
pretende-se
caracterizar
os
participantes e a instituição de acolhimento, bem como
identificar as lacunas de competências digitais dos
participantes, para que, numa segunda fase do estudo, se
crie o Guia de utilização das RSO em estreita colaboração
com especialistas e outros atores-chave relevantes, com
vista à promoção destas competências. Nesta segunda fase
será ainda realizado um piloto da aplicação do Guia junto de
indivíduos com características semelhantes aos participantes
do estudo, pertencentes ao Serviço Jesuíta de apoio aos
refugiados. Numa terceira fase prevê-se a sua aplicação
junto dos participantes do estudo pertencentes ao CPR. E
por fim, numa quarta fase, procurar-se-á melhorar e validar
as soluções implementadas. No decorrer das diferentes fases
da investigação, serão aplicados métodos e técnicas de
recolha de dados diversificados, para responder à
problemática do estudo.
Apresenta-se assim um contributo prático, de cariz
exploratório, quanto à investigação da utilização das RSO,
com vista ao desenvolvimento de competências digitais para
a inclusão dos refugiados em Portugal.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM MOÇAMBIQUE: REALIDADE E
POTENCIALIDADE1
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Resumo:

Em 1984, Moçambique iniciou a oferta do primeiro curso a
distância e teve como público alvo professores sem formação
pedagógica em atividade na educação primária. Em 1983,
com base na Lei 4/83, Moçambique introduziu o Sistema
Nacional de Educação (SNE) revista em 1992, dando lugar a
Lei/92 atualmente em vigor. O Sistema Nacional de
Educação preconiza o uso da educação a distância como
complemento do ensino regular (Lei nº 6/92). De acordo com
Moore & Kearsley (2012), na educação a distância “(…)
teachers and students are in different places for all or most
of the time that they teach and learn. Because they are in
different places, in order to interact with each other they are
dependent on some form of communications techonology”
(p.1).
A educação a distância é usada por razões que se prendem
com i) providenciar oportunidades iguais de educação aos
cidadãos, ii) atender aos mais desfavorecidos, iii) atingir
mais pessoas, usando escassos recursos educacionais e, iv)
promover capacidade crítica na sociedade (Perraton, 2012).
No caso de Moçambique, a educação a distância é usada
como complemento do ensino regular, contribuindo dessa
forma para a expansão do sistema educativo, através da
exploração do potencial das novas tecnologias (Plano
Estratégico da Educação 2012-2016).
Durante a década de 90, surgiram em Moçambique novas
iniciativas com a oferta de alguns cursos a distância,
essencialmente a nível da formação de professores para o
ensino primário e secundário, envolvendo o Ministério da
Educação e Desenvolvimento Humano e instituições do
ensino superior. Hoje, o número de instituições que oferecem
programas e cursos a distância aumentou significativamente,
havendo programas desde o nível primário ao superior, com
uma diversidade de cursos oferecidos por provedores
públicos e privados. A Estratégia de Educação a Distância
2014-2018 (2013) aponta para a existência de 14 instituições
provedoras de educação a distância, 52 mil alunos
frequentando perto de 50 cursos (Estratégia de Educação a
Distância
2014-2018).
Este
crescimento
foi
sendo
acompanhado por medidas por parte do governo que visam
garantir um desenvolvimento harmonioso desta modalidade
de educação, com a criação de estruturas de coordenação da
sua implementação, políticas, regulamentos, estratégias e
um sistema de acreditação com vista a garantia de
qualidade.
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O presente trabalho terá como base a questão de pesquisa
Qual o estado atual da Educação a Distância em
Moçambique e como o seu desenvolvimento futuro pode
contribuir para a expansão do acesso da população à
Educação?
Propõe-se fazer um estudo que visa, por um lado, a
sistematização sobre a educação a distância em Moçambique
olhando para o seu historial, caraterização da situação atual
em termos de programas, cursos alunos e organização. Por
outro lado, com base nos dados recolhidos, o estudo tem
como objetivo a formulação de uma proposta de políticas e
estratégias que apoiem a exploração do potencial da
modalidade de educação a distância, de forma a contribuir
para o aumento do acesso à educação pelas populações
moçambicanas no âmbito do Sistema Nacional de Educação.
É uma investigação que se enquadra no paradigma
Interpretativo/Qualitativo de natureza mista. A investigação
qualitativa ocorre dentro de uma realidade e de um contexto
específico, procurando compreender o fenómeno no meio em
que ocorre (Amado, 2013). Segundo Creswell (2010), “a
pesquisa de métodos mistos é uma abordagem da
investigação que combina ou associa as formas qualitativa e
quantitativa” (p.27).
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ESTRATÉGIA DE DISSEMINAÇÃO EM MULTIPLATAFORMA DE CONTEÚDOS
AUDIOVISUAIS EDUCATIVOS DE CIÊNCIAS NATURAIS1
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Universidade de Aveiro
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Resumo:

Os jovens despendem diariamente várias horas a consumir
conteúdos audiovisuais não educativos. Pretende-se, com a
investigação apresentada, avaliar esses conteúdos e
desenvolver
novos
conteúdos
de
ciências
naturais
adequados
a
contextos
informais.
Prevê-se
avaliar
estratégias para a criação e divulgação em novos media de
conteúdos audiovisuais e o potencial desses conteúdos em
contextos informais de aprendizagem, aplicáveis a um bloco
curricular específico de ciências naturais. De acordo com
este propósito, desenvolveu-se a seguinte questão de
investigação, à qual se pretende dar resposta:
“Quais as estratégias de divulgação e disseminação de
conteúdos audiovisuais educativos em novos media mais
adequadas para o favorecimento da motivação dos jovens,
para a aprendizagem autónoma e informal das Ciências
Físicas e Naturais?”
A expansão das plataformas de disseminação de conteúdos
audiovisuais e a proliferação de dispositivos móveis têm
permitido a integração alargada do vídeo em contextos
educativos, quer formais quer informais, integrado com
abordagens pedagógicas como as construtivistas, que
implicam a responsabilização dos alunos pela própria
aprendizagem (Multisilta, 2014). A aprendizagem informal de
tópicos das ciências naturais permite complementar,
aprofundar e promover o estudo formal dos conteúdos.
Conteúdos informais de ciência tendem a apresentar a
informação de forma mais criativa, na medida em que a sua
audiência sendo livre escolherá visualizar apenas os
conteúdos mais cativantes (National Science Teachers
Association, 2012).
O consumo de conteúdos audiovisuais implica o contacto
com grandes quantidades de informação. De acordo com o
paradigma conetivista, a seleção e a ligação de diversas
fontes de informação em padrões lógicos constituem
competências importantes a desenvolver em ambientes de
aprendizagem mediados pela tecnologia (Siemens, 2004) e
que podem ser promovidos nos conteúdos a desenvolver.
O estudo seguirá um planeamento do tipo Investigação e
Desenvolvimento, definido por Van den Akker (1999) como
um
processo
colaborativo,
entre
investigadores
e
investigados, cuja aplicação é adequada a contextos em que
se pretende efetuar uma intervenção com o objetivo de
solucionar um problema ou introduzir uma inovação.
Em planeamentos deste tipo utilizam-se dados qualitativos e
quantitativos, que permitem avaliar o desenvolvimento de
novas aplicações e sua implementação no terreno na
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resolução de problemas pré-existentes (Barab & Squire,
2004).
A recolha de dados qualitativos e quantitativos permite,
através da triangulação destes, construir uma interpretação
que combine dados acerca da magnitude e frequência, mas
também acerca das perspetivas individuais dos participantes
acerca do problema de investigação (Creswell, 2008). Nesta
investigação,
a
recolha
de
dados
qualitativos
é
predominante, sendo a recolha de dados quantitativos
residual, funcionando como uma fonte secundária que se
destina a apoiar a interpretação resultante da análise dos
dados qualitativos (Creswell, 2008).
As conclusões do estudo poder-se-ão traduzir num conjunto
de procedimentos orientadores para a construção de
conteúdos AV educativos e disseminação do seu consumo
em contexto informal.
Estes conteúdos serão construídos de forma faseada com a
participação dos utilizadores.
Na Fase 1 pretende-se analisar conteúdos de entretenimento
e estratégias de interação com o público praticadas em
canais disseminadores de conteúdos consumidos pelos
jovens. Os aspetos a analisar serão os seguintes: forma do
conteúdo; estilos de comunicação; nível de aprofundamento
dos conteúdos disseminados; estratégia de interação com os
seguidores.
Na Fase 2 pretende-se elaborar conteúdos e estratégias de
disseminação com recurso a diferentes estilos de
comunicação e aperfeiçoá-los, de acordo com as sugestões
de um grupo de teste, representativo do público-alvo dos
conteúdos, seguindo uma estratégia de design participativo.
Prevê-se efetuar entrevistas e focus groups para recolha de
dados acerca das caraterísticas mais valorizadas por
utilizadores jovens.
Na Fase 3 serão elaborados alguns vídeos, com base nas
conclusões da Fase 2, que abordem temas dos currículos de
ciências naturais. Estes vídeos serão enquadrados numa
estratégia de divulgação em plataformas sediadas nos novos
media, sendo que estas estratégias e conteúdos serão
sujeitos a reajustes de acordo com a reação do público.
Conteúdos e estratégias de disseminação serão avaliados
pelos participantes, através de instrumentos de inquérito por
questionário curtos incluídos nos vídeos e que serão
previamente validados na Fase 2.
Nesta fase será selecionado um grupo de participantes, que
serão sujeitos a uma avaliação da sua motivação para a
aprendizagem a partir da aplicação de instrumentos de
aferição da motivação para a aprendizagem a desenvolver,
cuja validação será solicitada a um perito da área.
Os resultados obtidos serão alvo de reflexão, que permitirá
elaborar as conclusões do estudo e contributos para
investigações futuras.
O maior contributo desta investigação será o resultado de um
conjunto de orientações acerca de características dos
conteúdos AV e das estratégias de divulgação destes, que
será útil a educadores que pretendam explorar meios
informais de aprendizagem.
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Resumo:

Este estudo incide sobre o uso de objetos tangíveis
programáveis na aprendizagem da programação. Entende-se
por objetos tangíveis, objetos físicos reconhecíveis no
espaço tridimensional, que neste estudo, se refere a
componentes de robótica, robots, drones, telemóveis
(smartphones) e tablets.
Esta ideia nasceu do interesse de refletir, como é que o uso
de objetos tangíveis programáveis no ensino promove os
processos da aprendizagem de programação. Surge como
resultado de várias questões específicas que se pretendem
responder: (i) Qual a natureza das dificuldades dos alunos na
aprendizagem e na prática da programação? (ii) Será que no
ensino da temática de programação usando objetos tangíveis
programáveis os alunos aprendem com motivação/interesse?
(iii) Como é que os objetos tangíveis estimulam/despertam, o
interesse na participação das atividades escolares no âmbito
da programação?
No final deste estudo pretende-se contribuir para responder à
questão, como é que os alunos adquirem e consolidam os
conceitos e processos no âmbito da programação.
Com esta investigação pretende-se analisar, se o uso de
objetos tangíveis no ensino das aprendizagens temáticas de
programação (a) permite diversificar as estratégias no ensino
da programação e na realização dos exercícios propostos,
(b) permite simular concretizando situações e criando
instância concretas de processos e conceitos (abstratos)
para a elaboração dos exercícios propostos, (c) permite aos
alunos adquirir espírito crítico nos resultados obtidos nos
exercícios propostos e (d) faz com que os alunos se
esforcem e persistam na resolução dos exercícios propostos.
Este estudo será implementado em contexto de sala de aula
onde são abordados os conteúdos referentes à aprendizagem
de programação. Os alunos que participarão no projeto
(escolhidos propositadamente) encontram-se a frequentar o
Curso Profissional de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos (Ensino Secundário), na Escola Secundária de
Sacavém e têm idades compreendidas entre os 16 e 20 anos.
Sendo um dos Agrupamentos TEIP (Territórios Educativos de
Intervenção Prioritária), caracterizados por terem uma
população economicamente e socialmente desfavorecida,
muitas vezes, marcada pela pobreza e exclusão social, com
problemas de indisciplina, abandono e insucesso escolar,
beneficia do programa TEIP, que promove a inovação, a
criação de novas respostas e/ou a adaptação de estratégias.
A disciplina de Programação e Sistemas de Informação surge
com 736 aulas distribuídas por 3 anos letivos. Esta disciplina
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tem uma conotação negativa por parte dos alunos (Gomes et
al, 2008), por exigir uma clara necessidade do raciocínio
(Esteves, Fonseca, Morgado & Martins, 2008), compreensão
e aplicação de conceitos abstratos (Gomes, Areias,
Henriques & Mendes, 2008). Os alunos apresentam
normalmente dificuldades na própria matemática (Gomes &
Mendes, 2007), ou seja, falta de competências para resolver
problemas matemáticos e lógicos (Gomes, Henriques &
Mendes, 2008), o que não facilita o ensino da disciplina.
Para aprender a programar os alunos necessitam de adquirir
um conjunto de competências necessárias para construir os
seus programas de forma a resolver problemas reais
(Gomes, 2010). É fundamental encontrar métodos de ensino
inovadores que motivem e interessem estes alunos, que não
passe apenas por projeção de apresentações e código de
programa, explicações verbais ou desenhos no quadro.
Através de relatos de professores que utilizaram a robótica
educativa, sabemos que os robôs fascinam os alunos e que
esse interesse pode ser usado como um incentivo para a
aprendizagem (Kumar & Meeden, 1998, citado por Oliveira,
2013), em especial para a aprendizagem de conteúdos de
programação, incentivando também os alunos a aprenderem
conceitos fora do currículo (Klassner, 2002, citado por
Oliveira, 2013). Com o mesmo grau de dificuldade, haverá
diferenças entre a observação de resultados num ecrã e a
perceção de resultados num meio físico com um recurso
educativo palpável (Carbonaro, Szafron, Cutumisu &
Schaeffer, 2010, citado por Ferreira, 2013).
Pensar a escola como local onde se desenvolvem práticas
conducentes a aprendizagens significativas e relevantes na
formação dos jovens que a frequentam, pode levar à
elaboração de cenários (Matos, 2014). Este facto potenciará
aprendizagens mais vivenciadas pelo aluno. Assim, irão ser
manipulados
os
métodos
de
ensino
usando
como
ferramentas, os objetos tangíveis e traçando cenários para a
aprendizagem da programação com o uso destes, com o
intuito de apelar ao seu entusiasmo e persistência.
Após cada um destes cenários serão avaliadas, não só as
aprendizagens
dos
conteúdos
como
também
o
interesse/satisfação, espirito crítico, o esforço e persistência
dos alunos, permitindo estudar como os alunos aprendem
programação com o uso dos objetos tangíveis.
Pretende-se usar uma Pesquisa Mista (predominantemente
qualitativa), num contexto de ambiente natural de sala de
aula. Os instrumentos de recolha de dados serão a
observação das aulas (em situações controladas na sala de
aula), questionários (inicial e após a conclusão dos
diferentes cenários) e entrevista (se necessário para
complementar algum questionário).
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O SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM SUPORTADO PELA
TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) EM
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) – UM DESAFIO PARA A UNIVERSIDADE
PEDAGÓGICA DE MOÇAMBIQUE1
Dionísio Luís Tumbo
Instituto de Educação da Universidade do Minho
detumbo78@gmail.com | id6118@alunos.uminho.pt

Resumo:

Este projeto versa sobre o sistema de gestão de
aprendizagem suportado pelas TDIC em EaD – um desafio
para a Universidade Pedagógica de Moçambique (UP). A EaD
na UP, ainda se desenvolve numa base fragilizada,
caraterizada pela insuficiência de profissionais formados
para a docência e investigação e pela falta de infraestruturas
adequadas à gestão de atividades de ensino-aprendizagem.
Assim, com este projeto pretendemos compreender as
vantagens da promoção e utilização das TDIC em cursos
oferecidos na modalidade de EAD. Este ensino, sem dúvida é
uma alternativa para oferecer cursos, formações diversas a
muitos indivíduos que não conseguem ter acesso às
instituições de ensino, sobretudo às universidades, entre
várias razões às de ordem de espácio-temporais. No
contexto de cumprimento da política de “educação para
todos”, a EaD afigura-se como uma das alternativas para a
difusão do conhecimento, destinada a pessoas que não
dispõem do tempo convencional das instituições de ensino,
na modalidade presencial (Duggleby, 2002). Em muitas
literaturas, a EaD é referenciada como processo de ensinoaprendizagem em que o professor e o aluno estão
fisicamente
separados,
mas
unidos
pelas
diversas
tecnologias (Silva & Souza, 2015). Em algumas instituições
moçambicanas que oferecem cursos em regime de EaD,
incluindo a UP, ainda são visíveis vestígios e marcas de
comunicação unidirecional, típico da primeira geração. A
interação entre o professor e aluno é ainda, suportada pelo
material impresso (módulos auto-instrucionais), produzidos e
“empacotados” na capital do país, enviados às delegações da
universidade
nas
províncias
e
posteriormente
(re)
distribuídos pelos Centros de Recursos da EaD espalhados
pelo país. Michael Moore (referido por Gomes, 2004) entende
que em projetos curriculares oferecidos em EaD, em que a
“distância transacional” é demasiada longa, marcada pela
extensiva assincronidade (tempos de interação desfasados),
os alunos são chamados a autogovernar os destinos da sua
formação. Nestes contextos de formação, o “timing” de
receção, leitura do material e retorno aos docentes é
demasiado longo. Para Gomes (2004, p.150), “nesta geração
tecnológica, devido a dependência dos serviços postais para
a comunicação entre professores e alunos, esta é escassa e
com um tempo de resposta muito grande”. A EaD assume um
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carácter assíncrono e assimétrico onde o professor é o único
emissor ativo, transmitindo os conteúdos aos alunos que os
recebem passivamente, resumindo o ensino “a transferência
de conhecimentos” (Freire, 1996, p. 25). Para Santos (2014)
a EaD é mediada por média de massas (impressos e
audiovisuais). Os aprendentes não se liberam do polo da
emissão, estes interagem com os materiais didáticos sem
cocriar com os seus colegas e os professores o
conhecimento. Esta precariedade da EaD pode ser superada
pela comunicação em rede, por meio da internet que
transforma valores e instituições sociais (Castells, 2004),
amplia o ciberespaço onde os internautas desenvolvem
conjuntamente as suas práticas, as atitudes e as maneiras
de pensar (Lévy, 2000). Em tempos de cibercultura, os
professores, imigrantes digitais (Prensky, 2001), são
desafiados a romper e substituir a pedagogia transmissiva
por uma mais colaborativa, desenvolvendo conhecimentos,
comportamentos, atitudes e habilidades orientadas para
coautoria, colaboração e partilha da informação media
através de vários recursos disponíveis na Web 2.0,
nomeadamente blogs e redes sociais (Santos, 2014). O
crescimento de comunidades virtuais e de interações online,
desafia a educação a arquitetar os seus modelos
pedagógicos e os professores a animarem a inteligência
coletiva (Levy, 1998). Deste modo, o b-curso a experimentar
na UP-Niassa (selecionada por conveniência) passa pelas
suas potencialidades flexíveis e de interconexão, que permite
a transação de mensagens e informações em tempo real na
mobilidade e ubiquidade, o que significa um novo desafio
para a EaD (Silva & Pereira, 2015).
Nesta pesquisa de paradigma sociocrática, do tipo
Investigação-Ação, descritiva e interpretativa, proceder-se-á
à exploração e análise do conhecimento, atitudes e
competências técnico-metodológicas dos sujeitos em relação
ao acesso e usabilidade pedagógica das TDIC em cursos
EAD. Serão lançados questionários online aos alunos,
tutores e diretores de curso de Administração e Gestão da
Educação (AGE) das Delegações de Niassa, Montepuez e
Nampula. No que diz respeito aos resultados, prevemos criar
uma tecnologia comunicacional e educativa que permita uma
coautoria, colaboração e interação em tempo real,
procurando abandonar a postura de uma escola com
paradigma transmissivo. Por fim, pretende-se alertar aos
gestores da Universidade sobre a necessidade e urgência de
investimentos em infraestruturas tecnológicas, na formação
de recursos humanos em Pedagogia de educação a
distância, e e-learning e Tecnologia e Comunicação
Educativa com o fim de promover modelo de aprendizagem
multimédia interativa e colaborativa.
Palavras-chave:

Universidade Pedagógica de Moçambique. Educação a
Distância.
Aluno.
Comunidade
Virtual.
Aprendizagem
Colaborativa.
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MOBILE LEARNING: USO DE APPS COMO ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
NA APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO EM CONTEXTO
UNIVERSITÁRIO1
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Instituto de Educação; Universidade de Lisboa
elizabeth.andrade@campus.ul.pt | nspedro@ie.ulisboa.pt
Resumo:

No processo de aprendizagem de programação tem-se
verificado
que
os
estudantes
apresentam
múltiplas
dificuldades nomeadamente associadas a dificuldades na
resolução de problemas, desenvolvimento de raciocínio
lógico, poucos conhecimentos de matemática, falta de
motivação e criatividade, etc.
O método de ensino tradicional utilizado pelos professores, a
falta de acompanhamento e feedback dos mesmos, bem
como o uso de linguagens de programação com sintaxes
complexas, foram também apontadas como dificuldades para
a iniciação à aprendizagem da programação.
Muita investigação já tem sido feita nesta área, apresentando
desafios que persistem após 50 anos de pesquisa (Ambrósio,
Almeida, Macedo, Santos & Amanda, 2011). As investigações
têm decorrido em vários países do mundo, desde Austrália,
Brasil, Índia, Portugal, Colômbia, Finlândia, África do Sul,
Polónia, Chile atestando assim a universalidade da
problemática.
Este estudo ligado à utilização do mobile learning, como
meio de apoio à aprendizagem de programação justifica-se
por um lado pelo aumento considerável do número de
dispositivos móveis a nível mundial, principalmente junto da
camada mais jovem, os universitários e pelas novas
oportunidades que vão surgindo para a melhoria e orientação
no processo de ensino e aprendizagem utilizando aplicativos.
De igual modo leva em consideração recomendações e
desafios apresentados a nível internacional como por
exemplo as da Curricula da Computer Science 2013,
colocando o foco na área do ensino da programação; os
relatórios internacionais que contém indicadores importantes
sobre os avanços e desafios do futuro da aprendizagem
móvel como seja as “Diretrizes políticas para a aprendizagem
móvel” e “O futuro da aprendizagem Móvel” da UNESCO
2014.
Portanto, o presente projeto de investigação pretende propor
uma nova metodologia para a aprendizagem de programação
em contexto universitário, utilizando a abordagem da
aprendizagem baseada em problemas com recurso a
estratégias de mobile learning e apps disponíveis online.
Desta forma, assume-se como objetivos i) verificar se esta
metodologia facilita a aquisição de competências de
programação dos estudantes ii) se poderá promover a
motivação e o trabalho colaborativo entre os mesmos e iii) se
permitirá um melhor acompanhamento e feedback por parte

1

Este projeto foi desenvolvido no âmbito do Programa de Doutoramento Technology Enhanced Learning
and Societal Challenges financiado pela Fundação para a Ciência a Tecnologia, I.P.

2265

do
docente.
A
metodologia
utilizada
para
a
sua
implementação terá um cariz quantitativo, sendo suportada
por um design experimental desenvolvido com duas turmas
da
disciplina
de
“Introdução
à
programação”
com
aproximadamente 60 estudantes (com grupo experimental e
grupo de controlo) dos cursos de engenharia do ano letivo
2016/17, numa instituição do ensino superior em Cabo Verde.
Os estudantes serão chamados a utilizar os seus dispositivos
móveis tanto dentro como fora da sala de aula, e explorar
recursos como apps e plataformas web para a aprendizagem
de programação de forma individual e colaborativa. Serão
aplicados questionários na fase de pré-teste (questionários
dos conhecimentos iniciais e de escala de motivação e
trabalho colaborativo) e na fase de pós-teste (questionários
de conhecimentos adquiridos na programação e de escala de
motivação e trabalho colaborativo). Os dados recolhidos
serão analisados no Software SPSS 23.
Palavras-chave:

TIC na educação; ensino superior;
programação; mobile learning e Apps.

aprendizagem

de
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INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL EM AMBIENTES DE APRENDIZAGEM NÃO
FORMAL - LITERACIA MEDIÁTICA E INFORMACIONAL, IDENTIDADE E
TRABALHO EM COMUNIDADES EM RISCO DE EXCLUSÃO SOCIAL1
Estrella Luna Muñoz
Instituto De Educação; Universidade De Lisboa
estrella.luna.m@gmail.com
Resumo:

A partir da necessidade de integração a nível educacional,
tecnológico e social nas crianças e jovens que vivem em
ambientes vulneráveis excluídos, irá criar-se um conjunto de
atividades educativas, comunicativas e artísticas nas quais
junto com a tecnologia, a literacia mediática e informacional,
o tema da identidade, o trabalho em comunidade, e a análise
da aprendizagem por meio da Teoria da Atividade
(Engeström, 1987), gera-se uma inclusão digital e social em
contextos de educação não-formal em áreas com pouco
acesso da tecnologia.
Esta proposta surge a partir da necessidade de desenvolver
atividades e dinâmicas para:
1. Analisar o processo de implementação da literacia digital
em áreas com escassos recursos económicos;
2. Analisar o papel da tecnologia como um meio para
implementar a inclusão social num contexto de educação
não-formal.
Usando a metodologia de Investigação Ação Participação
(IAP) (Stephen Kemmis y Robin McTaggart, 2007) na qual
está baseada na participação e investigação com os
membros duma comunidade, irá proceder-se a um estudo
qualitativo em que serão utilizados recursos de recolha e
análise de dados, como as entrevistas informais de grupos
de foco, diários de investigação e notas de campo e
relatórios, pelo pesquisador como os três ajudantes e um
mediador social.
A aplicação de recursos e das atividades irão decorrer num
contexto não formal num período de seis meses, duma
sessão de 90 minutos cada semana num grupo de 15
crianças e jovens. Os integrantes formam parte de famílias
de ciganos, migrantes, de escassos recursos económicos e
vulnerabilidade social, que moram no Bairro Social 2 de Maio
em Lisboa Portugal.
Concluída a aplicação das atividades, como parte dos
resultados irá proceder-se à criação de um guia de
atividades e um conjunto de princípios e linhas de orientação
para o trabalho comunitário, para ser utilizado pelos
mediadores educativos sociais.

Palavras chave:

Inclusão digital, inclusão social, literacia mediática e
informacional,
comunidade,
educação
não
formal,
aprendizagem
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BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS INCLUSIVAS BRASILEIRAS E
PORTUGUESAS: AÇÕES E ESTRATÉGIAS1
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Resumo:
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Neste poster apresentamos o andamento de um projeto de
investigação financiado pela Fundação de Amparo à
Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão, que
partiu da seguinte questão de investigação: Quais os
contributos dos projetos de acessibilidade das bibliotecas
universitárias na entrada, permanência e conclusão dos
percursos académicos dos estudantes universitários com
necessidades especiais das universidades brasileiras e
portuguesas? Cujo objetivo geral passa pela compreensão
das ações desenvolvidas por bibliotecas universitárias,
considerando a implementação e o uso de produtos de
apoio/tecnologias assistivas, e pela discussão das suas
contribuições para a entrada, permanência e conclusão dos
percursos
formativos
dos
estudantes
com
necessidades especiais, no contexto das universidades
brasileiras e portuguesas. O andamento desta investigação
encontra-se centrado no objetivo específico (i) diagnosticar
as experiências e casos (programas e projetos) de uso de
produtos de apoio/tecnologias assistivas e de soluções
acessíveis por bibliotecas universitárias públicas (federais).
Para tanto, este momento de diagnóstico foi dividido em duas
fases. A primeira fase passa pelo contacto com os
diretores/coordenadores das bibliotecas; Preparação do
inquérito por questionário e organização da técnica de
recolha de dados; Pré-testagem do inquérito e aplicação do
inquérito por questionário aos diretores/coordenadores das
bibliotecas. Os resultados preliminares apresentados, nesta
fase, foram recolhidos através da aplicação de um inquérito
por questionário on-line aplicado a 87 (oitenta e sete)
diretores/coordenadores de bibliotecas (54 - cinquenta e
quatro - brasileiras e 33 - trinta e três – portuguesas), entre
dezembro de 2015 e janeiro a maio de 2016, tendo sido
obtidas
41
(quarenta
e
uma)
respostas
válidas,
correspondendo a 19 (dezenove) brasileiras e 22 (vinte e
duas) portuguesas. Os resultados permitiram identificar uma
grande fragilidade, em ambos países, quanto (a) às práticas
inclusivas das bibliotecas universitárias para promover a
inclusão social de estudantes com necessidade educativas
especiais; além de problemas de (b) acessibilidade,
nomeadamente no que respeita: à existência de equipas de
bibliotecários capacitadas para atuarem neste contexto; à
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falta de regulamento que apresente flexibilidade de modo
que a equipa possa realizar ações necessárias à
acessibilidade; à falta de atenção por parte das bibliotecas
referentes
às
oportunidades
oferecidas
por
órgãos
governamentais, estaduais e municipais; à acessibilidade ao
local (campus e biblioteca) em virtude da existência de
barreiras arquitectónicas, da falta de transporte urbano
colectivo (ônibus ou autocarro) adaptado, o campus e,
especificamente, a biblioteca não dispor de vagas
preferenciais suficientes para pessoas com limitação física
ou mobilidade reduzida; às barreiras de comunicação; ao
mobiliário; aos arquivos específicos orientados para o
público
com
necessidades
especiais;
aos
recursos
tecnológicos acessíveis entre outros. A segunda fase de
diagnóstico
passa
pelocontacto
com
os
diretores/coordenadores dos núcleos de acessibilidade das
universitárias brasileiras, e com os diretores/coordenadores
do Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com
Deficiência
no
Ensino
Superior
(GTAEDES)
das
universidades portuguesas; Preparação dos inquéritos por
questionário e da técnica de recolha de dados; Pré-testagem
dos
inquéritos;
e
Aplicação
dos
inquéritos
aos
diretores/coordenadores dos núcleos de acessibilidade das
universidades brasileiras e aos diretores/coordenadores do
GTAEDES das universidades portuguesas. Esta fase
encontra-se ainda com a aplicação dos inquéritos por
questionário
on-line
aos
17
(dezesete
sete)
diretores/coordenadores dos núcleos de acessibilidade das
universitárias
brasileiras
e
aos
13
(treze)
diretores/coordenadores do GTAEDES das universidades
portuguesas, iniciada em abril de 2016 com previsão de
término para julho de 2016. Dessa forma, não temos ainda
resultados a comentar referente a esta fase de diagnóstico.
Continuando, no que diz respeito às atividades previstas
para a concretização dos demais objetivos específicos,
propõe-se (ii) identificar os recursos (tecnologias) e as
estratégias utilizadas em cada experiência do uso de
produtos de apoio/tecnologias assistivas, e (iii) identificar
soluções
acessíveis
desenvolvidas
pelas
bibliotecas
universitárias para o atendimento e acompanhamento dos
estudantes com necessidades especiais. Assim, irá procederse (a) à seleção (a partir dos dados recolhidos no inquérito
por questionário aplicado na fase anterior) das bibliotecas
universitárias brasileiras e portuguesas que têm experiências
(programas e projectos) de uso de produtos de apoio e de
soluções acessíveis; (b) ao contacto com os bibliotecários
inseridos nas bibliotecas em questão; (c) à preparação dos
inquéritos por questionário e da técnica de recolha de dados;
(d) à pré-testagem dos inquéritos, e (e) à aplicação dos
inquéritos aos bibliotecários inseridos nas bibliotecas préselecionadas. Posteriormente, irá proceder-se (iv) à
observação
e
compreensão
dos
impactos
dessas
experiências na vida acadêmica dos estudantes, em que
serão desenvolvidas as seguintes atividades: (a) seleção dos
utilizadores das bibliotecas universitárias públicas brasileiras
e portuguesas; (b) elaboração a grelha de observação; (c)
observação
direta
com
os
estudantes
com
necessidades especiais; (d) preparação de um guião de
entrevista; (e) realização de entrevistas com os estudantes
com necessidades especiais. Para a execução do último

2269

objetivo específico, pretende-se (v) identificar e verificar se
as experiências atendem às necessidades informacionais
desses estudantes desenvolvendo-se, deste modo, as
seguintes atividades: sondagem sobre a satisfação das
necessidades informacionais desses estudantes, através do
inquérito por entrevista, e da observação direta não
participante.
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1. JUSTIFICATION OF THE RESEARCH RELEVANCE
School dropouts as well as the inclusion of refugee population in the host countries
are in up-to-date. Vocational Education Training (VET) programmes have been
developed under recent educational approaches. A new classroom physical space –
the Future Classroom Lab - has been developed based on ICT resources and on nontraditional teaching/learning approaches. But are these suitable for the VET aiming the
Non in Education, Employment or Training (NEET)/Refugee population as well as
promoting the Inclusion and the Labour Market Integration (ILMI) of this population?
The present research intends to investigate how a Digital Future Classroom (DFC)
based on ICT skills approach promotes the ILMI of the NEET/Refugee population.
2. RESEARCH QUESTION, PURPOSE AND OBJECTIVES
This research aims to answer the question: In which way might a Digital Future
Classroom, based on ICT skills approach, influence the inclusion of the NEET/Refugee
population (NRP)?
It proposes to present a contribution for the ILMI of the NRP through ICT skills
oriented DFC.
The objectives of this research are: 1) understand the problematics inherent to the
theoretical framework; 2) study the different nature of the existing Future Classrooms
(FC’s), through the analysis of their interior design layouts as well as its
dynamics/fluidity promotes the teaching and learning; understand how the ICT skills
1
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are being enhanced by the FC’s and how an ICT skills oriented DFC is used in the VET
context; 3) develop and propose an ICT skills oriented DFC interior design which
promotes the ILMI of the NRP.
3. METHODOLOGY
3.1

Research paradigm and nature
This research, mainly qualitative, can be considered under the constructivist (or

socio-constructivist) paradigm due to the perspective that “Individuals develop
subjective meanings of their experiences, meanings directed toward certain objects or
things” (Creswell, 2014, p. 37), and with a slight nuance of the critical theory paradigm
(Amado, 2014; Coutinho, 2011). Denzin and Lincoln state that “Qualitative research, as
a set of interpretive activities, privileges no single methodological practice over another.
(…) It has no theory or paradigm that is distinctly its own” (2006, p. 6). Moreover, ICT
component is approached with the assumption that “Technical and scientific training
need not be inimical to humanistic education as long as science and technology in the
revolutionary society are at the service of permanent liberation, of humanization”
(Freire, 2005, p. 159). Considering also that “The researcher-as-bricoleur1-theorist
works between and within competing and overlapping perspectives and paradigms”
(Denzin & Lincoln, 2006, p. 5) the research design resorts to triangulation, as it uses
“different methods in an attempt to confirm, cross-validate, or corroborate
findings”(Creswell, 2013, p. 24) in order to respond to each of the set objectives
fulfilling all the requests.

3.2

Research Design
The research design is divided in three phases (table 1): the first concerning is the

literature review, the second a diagnostic study and the third supported in a case study
(CS) and development research strategies.
The diagnostic study aims to generate data for the development research phase. A
web survey will be sent to all the schools that were involved in the FC debate2. The
explorative design study “aim at clarifying the design problem-in-context and at
generating tentative design ideas” (van den Akker, 1999, p. 6). Video observation will

1

Denzin and Lincoln state that «The interpretive bricoleur produces a bricolage; that is, a pieced-together
set of representations that are fitted to the specifics of a complex situation. “The solution (bricolage) which
is the result of the bricoleur’s method is an [emergent] construction” (Weinstein & Weinstein, 1991, p. 161),
which changes and takes new forms as different tools, methods, and techniques of representation and
interpretation are added to the puzzle» (2006, p. 4).
2 The FC Lab was created by the European Schoolnet and 30 Ministries of Education
(http://fcl.eun.org/about; http://www.eun.org/about/members)
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take place in order to understand the dynamics/fluidity of the students and teacher in
the classroom physical environment.
The third phase encompasses a CS1 and the development of the project proposal.
The CS “comprises an all-encompassing method – covering the logic of design, data
collection techniques, and specific approaches to data analysis” (Yin, 2009, p. 18). The
project proposal based on formative research, is a “Research activities performed
during the entire development process of a specific intervention, from exploratory
studies through (formative and summative) evaluation studies; aimed at optimization of
the quality of the intervention as well as testing design principles” (van den Akker,
1999, p. 6).
Table 1 – Research design

1

Moreover, bearing in mind the cultural specifics of the population in study, this CS may be, in a way,
considered an ethnographic CS in its disciplinary orientation (Merriam, 1998, p. 34).
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Resumo:

O presente projeto de tese aborda a temática das políticas
públicas de garantia de qualidade naeducação a distância em
Moçambique. O estudo tem como finalidade analisar os
modelos de políticas públicas de garantia de qualidade mais
usados na educação a distância, com o intuito de formular
um conjunto de recomendações destinados aos decisores
políticos em Moçambique, de forma a contribuir para a
elaboração de futuras políticas na modalidade de educação a
distância.
O interesse na temática é fruto do envolvimento profissional
da autora no processo da criação e desenvolvimento do
sistema, na acreditação e garantia de qualidade da educação
a distância em Moçambique, que teve o seu início em
princípios de 2008, com a entrada em funcionamento do
Instituto Nacional de Educação a Distância (INED),
instituição coordenadora e reguladora da educação a
distância no país.
O rápido e crescente desenvolvimento das tecnologias de
comunicação têm contribuído para o enriquecimento das
formas tradicionais da educação a distância, por um lado, e o
surgimento dos modelos e-learning e mobile learning, por
outro, desencadeando novos desafios de garantia de
qualidade.
Em Moçambique, em particular com o surgimento da maior
parte das instituições de educação a distância nas últimas
duas décadas, que perfazem atualmente 14 provedores, com
cerca de 45 cursos e um total de aproximadamente 52 mil
estudantes
(Ministério
da
Educação,
2013),
cresce
igualmente a inquietação pela oferta de serviços de
qualidade.
Neste contexto, a questão de partida do presente estudo é a
seguinte: Que recomendações fazer aos decisores políticos
moçambicanos sobre políticas públicas para a promoção da
qualidade da educação a distância em Moçambique, tendo
por base a adaptação à realidade nacional das melhores
práticas internacionais?
Considerando a finalidade acima mencionada prevê-se um
estudo de paradigma interpretativo. O conhecimento a ser
produzido será resultado do enfoque nos significados dados
pelos participantes (no contexto moçambicano de políticas
públicas de garantia de qualidade em educação a distância),
e do envolvimento do investigador ao aplicar as técnicas de
análise de conteúdos (Amado, 2013; Coutinho, 2015; Punch,
2009). Quanto ao planeamento, o estudo será de natureza
mista, predominantemente qualitativa. Portanto, em estudos

1
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qualitativos é mais recomendado iniciar com uma questão de
partida cuja função é orientar a jornada da descoberta (Agee,
2009). Aliás, em estudos de natureza qualitativa, partimos do
problema para chegar à teoria, processo inverso da
abordagem quantitativa, que parte de uma teoria para
justificar o estudo proposto (Agee, 2009; Coutinho, 2015).
Para explorar a questão de partida foram delineadas três
questões específicas relacionadas:
Quais os modelos de políticas públicas de garantia de
qualidade em educação a distância que são mais usados no
mundo?
Qual o estado atual das políticas públicas de garantia de
qualidade de educação a distância em Moçambique?
Que contributo os modelos existentes podem ter para o
desenho de uma futura proposta de política pública de
garantia de qualidade em educação a distância em
Moçambique?
Constituem objetivos de estudo os seguintes:
Fazer o levantamento das políticas públicas de garantia de
qualidade em educação a distância mais reportados, como
sendo as mais credíveis no mundo;
Analisar a realidade atual das políticas públicas de garantia
de qualidade de educação a distância em Moçambique;
Formular e validar uma proposta de política pública para a
garantia de qualidade de educação a distância em
Moçambique.
Para o estudo foram selecionadas como principais técnicas
de recolha de dados o inquérito por questionário, com
perguntas
abertas
e
fechadas,
e
entrevistas
semiestruturadas (Foddy, 2002; Ghiglione & Matalon, 2005),
embora os autores divirjam quanto à terminologia, partilham
o entendimento quanto à sua natureza.
A opção em combinar perguntas abertas e fechadas, tem a
intenção de poder inquirir sobre um conjunto de dimensões
pré-definidas sem descurar a possibilidade de reconhecer
novas dimensões que poderão surgir no decurso do inquérito
(opcit).
Os questionários serão aplicados aos técnicos e aos
responsáveis dos cursos e aos estudantes, uma vez que se
pretende explorar a opinião de um número considerável de
pessoas com vivências na educação a distância. Dos
questionários poderá emergir a necessidade de entrevistar
alguns técnicos, responsáveis e/ou estudantes para se ter
mais detalhes sobre as respostas desejadas, o que será feito
com recurso a estratégia de focus group (Amado, 2013) que
serão administrados de forma separada.
Em relação aos dirigentes, recorrer-se-á à técnica de
inquérito por entrevista semiestruturada que, segundo
Ghiglione & Matalon (2005), permite recolher o conhecimento
aprofundado de um público, e será feita de forma
individualizada.
Os instrumentos de recolha e análise de dados serão
testados e validados junto dos colaboradores com
caraterísticas mais próximas do perfil dos participantes, bem
como por especialistas na área.
O desenvolvimento do estudo prevê duas fases principais
para além da fase 0, da elaboração do projeto de tese, cuja
principal técnica de recolha de dados foi o levantamento
bibliográfico e análise documental sobre o mapa de
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conhecimento de garantia de qualidade em educação a
distância e opções metodológicas.
Na primeira fase pretende-se explorar as perceções dos
inquiridos quanto à adequação ao contexto moçambicano das
dimensões de políticas públicas encontradas na revisão da
literatura. Já a segunda fase irá servir para a validação da
proposta de recomendações a ser produzida, com o objetivo
de informar futuras políticas públicas, de forma a promover a
qualidade na educação a distância em Moçambique.
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De 2008 para 2014, o Instituto Nacional de Estatística (INE)
Português, tem registado um aumento do rácio entre o
número de idosos por cada 100 jovens (116.4, 128, 136
idosos nos anos de 2008, 2011 e 2014, respetivamente)
(INE, 2014). É neste contexto de acentuado envelhecimento
populacional, tanto em Portugal como ao nível europeu, que
se enquadra este estudo a propósito da educação para a
utilização de tecnologias digitais de deteção de movimento.
Associado ao envelhecimento populacional está a inatividade
física que tende a aumentar com a idade, sendo mais grave
em mulheres do que em homens (Hallal, Andersen, Bull,
Guthold, Haskell & Ekelund, 2012). Esta falta de atividade
física provoca, segundo Knight (2012), um envelhecimento
prematuro e é tida como uma das principais causas de risco
para as doenças crónicas não transmissíveis e crónicodegenerativas. Neste sentido, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda a criação de ambientes promotores
de atividade física nos locais de trabalho e nos locais onde
as pessoas vivem, de modo a que os cidadãos entendam as
vantagens de ter uma vida mais ativa.
A prática de exercício físico diminui o risco de aparecimento
de doenças cardiorrespiratórias, de doenças crónicodegenerativas, de diabetes e de demência, aumentando os
níveis de bem-estar social, físico, de felicidade, a melhoria
da circulação sanguínea e evita uma morte precoce (Bherer,
Erickson, & Liu-Ambrose, 2013). Entende-se como atividade
física, a definição usada por Caspersen, Powell, &
Christenson (1985), toda e qualquer tipo de atividade
realizada pelo sistema músculo-esquelético que constitui um
gasto energético superior ao do metabolismo basal.
A União Europeia (EU) tem centrado inúmeros esforços
políticos e financeiros em investigação e ações centradas no
envelhecimento ativo, lançando iniciativas e programas que
têm contribuído para o desenvolvimento de infraestruturas
sociais, e de saúde e serviços, que ajudem a dar uma
resposta nacional e regional a alguns dos desafios do
envelhecimento na sociedade. Exemplo disso é o caso do
Manifesto para uma União Europeia Amiga das Pessoas
Idosas até 2020, lançado em 2012, no âmbito do Ano
Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre
as Gerações. Entre as 10 propostas do Manifesto, destaca-se
a aprendizagem das TIC e a inclusão digital. Face a isto,
torna-se viável encontrar formas diferentes do contacto entre
o idoso e as TIC, formas que promovam alguma atividade
física e que, ao mesmo tempo, com conforto, permitam uma
real inclusão digital e partilha social. Com efeito, dispomos

1
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de métodos verdadeiramente interativos capazes de atingir
estes desafios com sistemas de formação e de apoio
adequados, de acordo com os objetivos, habilidades e
experiência dos idosos (González, Ramírez, & Viadel, 2015).
No atual espetro económico-social é importante a gestão
responsável de pessoas, bens e recursos. Como tal, e
considerando que a inatividade física é um problema de
saúde pública, e envelhecer bem é um objetivo de todos,
este estudo, com recurso a exergames, pretende investigar o
aproveitamento e rentabilização das tecnologias disponíveis,
face às necessidades do idoso, com vista à promoção da sua
mobilidade, da sua autoestima e da sua qualidade de vida.
Várias investigações analisaram isoladamente o uso de
tecnologias digitais de deteção de movimento e constataram
que estas contribuíram positivamente para o processo de
desenvolvimento do idoso (Cassola, Morgado, de Carvalho,
Paredes, & Fonseca, 2014; Chen, Chiang, Liu, & Chang,
2012; Parra, 2014)
Willames (2016) apresentou recentemente alguns resultados
sobre o tratamento de idosos que constataram, não só a
“carência de estudos sobre o tema”, como também escreve
que a participação dos idosos em atividades físicas com
realidade aumentada – no caso com a Nintendo Wii –
reduzem o “risco de queda em idosos podendo, assim, servir
como recurso complementar para reduzir os efeitos
deletérios do envelhecimento”.
No entanto desconhece-se a existência de estudos que
analisem como as três tecnologias disponíveis, Kinect, Leap
Motion e Wii Remote, são recebidas pelos idosos e como
estas interagem no seu envelhecimento ativo. Por seu turno,
pretende-se que, com as tecnologias digitais de deteção de
movimento, seja possível mediar uma atividade física
adequada às necessidades do idoso. Deste modo, considerase relevante estudar em pormenor as características do
processo de utilização destas tecnologias em atividades que
possam ser propostas à população idosa. Para tal, estudarse-ão instituições piloto com o intuito de descrever as
interações produzidas entre idosos e estas tecnologias
através do estudo de caso.
A realização do estudo de caso etnográfico contará com
questionários
por
entrevista,
observação
direta
dos
participantes e gravações de vídeo, para compreender como
utilizar tecnologias digitais de deteção de movimento na
promoção de um envelhecimento ativo e saudável.
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DISPOSITIVOS MÓVEIS NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE
INTERPRETAÇÃO E GOSTO PELA LEITURA1
Marco Bento
Instituto de Educação; Universidade do Minho | macbento@hotmail.com

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
O ensino do Português revela três problemas dominantes. O primeiro é que os
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) continuam a ter fracos resultados na
área do Português (IAVE, 2014; 2013; 2012; 2011; ProjAvi, 2012). No segundo
problema constatamos a grande popularidade dos dispositivos móveis junto dos
alunos, não sendo estes, aproveitados pelos professores para aprender (Attewell &
Savill-Smith, 2014; Kukulska-Hulme, 2012). O terceiro problema está relacionado com
o anterior, no qual os professores não mudam as suas práticas pedagógicas, apesar
de reconhecerem a existência de problemas relacionados com a não aquisição de
competências de leitura, e identificarem a grande popularidade dos dispositivos
móveis (Mascheroni & Ólafsson, 2014; Simões, Ponte, Ferreira, Doretto & Azevedo,
2014; Yoon, Duncan, Lee, Scarloss & Sharpley, 2007).
A leitura no contexto da comunicação digital é muito diferente nos dias de hoje,
por ser (i) multimodal, (ii) social, (iii) monitorizada e (iv) lúdica (Kress & Van Leuwwen,
2001). No contexto da era digital, a leitura continua a ser o resultado das construções
de significados que integram a informação (Kress & Van Leuwwen, 2001). Porém, esta
é agora (i) multimodal por ser representada em diferentes modos semióticos como a
linguagem verbal (oral e escrita), visual - cor, imagem - som, espaço / layout, gesto,
toque. Hoje, ler apresenta uma (ii) dimensão social, porque implica o acesso imediato
(e onipresente) para outros textos (através de redes, acesso a textos projetados por
outros) que estão relacionados ou relacionáveis ao texto. A leitura digital é também (iii)
monitorizada pela exigência de uma gestão de perto e controlo imediato de todas as
fases desse processo (pelo leitor) de tomada de significado. Finalmente, a leitura
apresenta um (iv) caráter lúdico, que se manifesta na ação e no forte envolvimento do
leitor, especialmente (mas não exclusivamente) em contextos de gamificação.
A construção de um novo modelo pedagógico no processo de ensino e
aprendizagem deve começar com os professores, uma vez que são os designers e
facilitadores dos processos de aprendizagem que ocorrem nas salas de aula. No
1
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entanto, só se pode proceder à implementação e transformação pedagógica se os
professores tiverem o conhecimento e as capacidades necessárias.
2. METODOLOGIA
O principal objetivo deste projeto de investigação é transformar as práticas
pedagógicas de ensino e aprendizagem de leitura através da utilização de dispositivos
móveis. Como objetivos específicos pretendemos:
a) Promover a construção de saber profissional sobre a utilização pedagógica
de dispositivos móveis no 1.º CEB;
b) Promover a construção de saber profissional sobre a pedagogia da leitura
suportada por dispositivos móveis no 1.º CEB;
c) Promover o desenho e implementação de práticas pedagógicas de ensino de
leitura, suportadas pela utilização de dispositivos móveis;
d) Avaliar as práticas pedagógicas do ensino de leitura suportadas pela
utilização de dispositivos móveis.
Assim, este projeto de investigação parte da seguinte questão:
Como transformar as práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem de
leitura no 1.º CEB, através da utilização de dispositivos móveis?
A investigação que estamos a desenvolver apresenta uma metodologia
Development Research (van den Akker & Plomp, 1993; Richey, 1994; van den Akker,
1999; Coutinho, 2008; Richey, Klein & Nelson, 2004; Lencastre, 2012), que na opinião
de Coutinho e Chaves (2001), se aplicam a variadíssimas situações de pesquisa
educativa e, muito em especial, à investigação no domínio da Tecnologia Educativa.
Trata-se de um modelo de investigação multi-metodológico ou misto, na medida
em que se combina métodos quantitativos e qualitativos.
Estamos perante uma investigação que visa a solução de um problema concreto
da prática quotidiana, pela proposta de uma solução de protótipo que se fundamenta
num referencial teórico (Coutinho & Chaves, 2001).
No caso concreto desta investigação, a dinâmica entre teoria e prática resulta na
construção de uma plataforma digital (http://projetosupertabi.wix.com/tabi) que suporta
o processo de ensino e de aprendizagem para além da sala de aula formal, num
processo cíclico, em espiral, com intervenção e feedback que permite avaliar, refletir e
voltar a intervir de forma a melhorar tanto a plataforma digital, como alterar práticas
pedagógicas relacionadas com o ensino da leitura, de forma a consolidá-lo numa
lógica de investigação-ação.
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A intervenção está a ser realizada com um grupo de professores do 1.º CEB (n =
22), estando estruturada em duas etapas principais. A primeira etapa consiste na
realização de duas formações acreditadas e destinadas a familiarizar os professores
com uma diversidade de cenários de inovação pedagógica, como o flipped learning e a
gamification, sempre articulados com atividades de leitura. Nesta etapa, teremos dois
módulos de formação, (i) dotar os professores de competências técnicas e
pedagógicas, para utilizarem uma pedagogia de mobile learning (Attewell & SavillSmith, 2014; Kukulska-Hulme, 2012; Shum & Crick, 2012), usando os diferentes
dispositivos móveis em contexto educativo; (ii) fornecer aos professores os
conhecimentos sobre como o processo de compreensão de leitura pode ser
potenciado e integrado com o modelo pedagógico de mobile learning.
A segunda etapa, consiste na supervisão e monitorização de 2 professores, do 3.º
ano de escolaridade (n=2), na implementação e intervenção em contexto educativo, de
práticas de leitura, consoante os modelos pedagógicos aprendidos nos módulos de
formação anteriores. Esta fase de implementação prática será feita através de 2
estudos de caso aos dois professores.
Pretendemos que, através desta investigação haja uma melhoria eficiente de
aquisição de competências de leitura dos alunos do 1.º CEB. É um facto que a
tecnologia por si só não irá alterar qualquer resultado de aprendizagem, mas é através
de

um

uso

pedagógico

da

mesma

que

acreditamos

numa

mudança

de

comportamentos pedagógicos.
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A GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DA INFORMÁTICA1
Maria de Jesus Ferreira
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Resumo:

Tanto no trabalho como no lazer muitos jovens utilizam o
computador e os dispositivos móveis com frequência e
agilidade. Eles aprendem a utilizar as funções básicas destes
dispositivos de forma autónoma mas é no ensino secundário,
nos cursos profissionais de informática que, pela primeira
vez, vão aprender como a informação se processa dentro do
dispositivo. Vão obter conhecimentos dos processos de
transferência
da
informação
dentro
das
redes
de
comunicação, e de como ela entra e sai para os dispositivos.
Para atingir este fim, os alunos têm de compreender a
linguagem da máquina, isto é, a forma como os dispositivos
interpretam, processam e endereçam a informação. Esta
linguagem utiliza um código baseado em dois símbolos, 0 e
1, que agrupados formam as palavras, os números e os
símbolos que os humanos conseguem facilmente interpretar.
Este sistema simbólico designa-se por sistema binário.
Funciona de forma semelhante ao sistema decimal aprendido
no 1º ciclo, apesar de apenas utilizar dois algarismos (0-1)
enquanto o sistema decimal utiliza dez (0-9). Muitos alunos
associam esta aprendizagem com a aprendizagem da
matemática o que os leva a que, muitas vezes, não façam
esforços suficientes para a sua compreensão e criem
barreiras à aprendizagem. Alguns dizem: “tive negativa a
matemática no 9º ano”, “não sei nada de matemática, por
isso estou no ensino profissional”, tornando a aprendizagem
destes conteúdos mais difícil, morosa e complexa do que o
que realmente é.
Os jogos são, atualmente, um forte veículo imersivo que
consegue estabelecer pontes entre diferentes áreas
intelectuais e artísticas (Huizinga, 2005). Na aprendizagem
da matemática é usual os professores usarem esta estratégia
para estimular nos alunos o gosto pela aprendizagem. Os
jogos não só evidenciam uma clara interdisciplinaridade
como também contribuem para uma cultura digital envolvente
e evolutiva. São caracterizados por conterem regras,
promoverem a competição, a gestão de conflitos, a procura
de resultados ou a ambição de atingir objetivos (Deterding,
2011). A estes elementos podemos ainda associar outros
como a obtenção de recompensas em forma de pontos, ouro,
medalhas, subir de nível, manutenção no quadro de
liderança, entre outros. Todos estes elementos, associados e
aplicados em contextos distintos do de um jogo, como o
contexto educacional, formam um constructo que é
designado de gamification (Werbach e Hunter, 2012).
A nossa investigação consiste em desenvolver e aplicar um
jogo para converter números entre diferentes sistemas de
numeração, e um conjunto de atividades gamificadas que
darão suporte aos conteúdos a lecionar e que suportam esta
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aprendizagem,
fundamentando-se
nos
princípios
de
aprendizagem de James Paul Gee (Gee, 2010). Todos os
recursos serão disponibilizados numa plataforma gamificada
e inseridos num ambiente de aprendizagem. O público-alvo
serão os alunos do ensino profissional, do 1º ano do curso
de “Técnico de gestão e programação de sistemas
informáticos”, da escola secundária de Gago Coutinho, em
Alverca do Ribatejo.
Tendo por base a revisão de literatura efetuada, propõem-se
as seguintes questões de investigação:
De que forma o recurso à gamificação contribui para uma
aprendizagem
efetiva
dos
conteúdos
curriculares,
nomeadamente na aprendizagem de operações aritméticas
entre números binários e conversões entre sistemas de
numeração?
Será que a motivação dos alunos, para aprender conteúdos
escolares utilizando os elementos do jogo, é maior
comparando com o ensino convencional (caneta e papel)?
Quais os principais sentimentos despertados pela proposta
de aprendizagem implementada e como contribuíram para as
diferenças encontradas nos resultados de aprendizagem
entre os dois grupos, grupo experimental e de controlo?
De forma a responder estas questões propomos um conjunto
de objetivos que é nosso desejo alcançar:
Construir um ambiente de aprendizagem de um conteúdo
específico de informática, que tenha por base uma
plataforma de gamificação, jogos digitais e quizzes onde haja
atividades gamificadas;
Implementar a proposta de ensino/aprendizagem de um
conteúdo específico de informática aos alunos do curso
profissional de gestão e programação de sistemas
informáticos;
Avaliar
os
efeitos
do
ambiente
de
aprendizagem
desenvolvido (plataforma de gamificação e do jogo) nos
resultados da aprendizagem dos alunos;
Aferir o nível de motivação dos alunos, perante esta
experiência, contrastando com o grupo de controlo.
Para concretizar estes objetivos dividimos o nosso trabalho
em duas fases: (i) uma primeira de revisão da literatura,
conceção do jogo, do ambiente de aprendizagem e da
gamificação das atividades, com prototipagem e validação;
(ii) e uma segunda fase, de implementação do jogo
desenvolvido e das atividades gamificadas a um grupo de
alunos, comparando com um outro grupo que irá aprender os
mesmos
conteúdos usando o
método convencional,
analisando o processo e os resultados ao nível dos
conhecimentos e da motivação para aprender.

1. REFERÊNCIAS
Deterding, S. (2011).Gamification: designing for motivation. Interactions,19, 14-17.
Disponível em: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2212877.2212883
Gee, J. P. (2010). Bons videojogos + boa aprendizagem. Coletânea de Ensaios
sobre os Videojogos, a Aprendizagem e a Literacia. Mangual: Edições Pedago.
Huizinga, J. (2005). Homo Ludens. Trad. João Paulo Monteiro. São Paulo: Ed.
Perspectiva.
Werbach, K.,Hunter, D. (2012). For the win: How game thinking can revolutionize
your business. Filadélfia, Pensilvânia: Wharton Digital Press.
2286

A REFORMA CURRICULAR E O PROGRAMA “MUNDU NOVU” PARA A
INOVAÇÃO EDUCATIVA EM CABO VERDE: BOAS PRÁTICAS DE
INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
NO ENSINO SECUNDÁRIO1
Maria Izabel Silva
Universidade de Aveiro | izabel.maria@ua.pt
Resumo:
A opção por um currículo centrado na Abordagem Por Competências, reforçada
pelas Tecnologias de Informação e Comunicação no sistema educativo em Cabo
Verde, visa melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
Contudo, além de deficientes competências técnico-científicas dos professores,
estudos apontam para obstáculos na conceção e planeamento de estratégias
educativas inovadoras pelos mesmos, com apoio nas tecnologias de comunicação
no país pela deficiente oferta da formação contínua dos professores, tida como
chave da mudança educativa.
Através do estudo de caso de natureza mista, com uso de técnicas e instrumentos
de análise de dados que o caracteriza, propõe-se conhecer as competências
mobilizadas por alunos e professores na construção de conhecimentos na área
curricular, Desenvolvimento Pessoal e Social, numa das turmas do 1º ciclo do
ensino secundário em Cabo Verde. Privilegia-se o uso dos modelos teóricopráticos: Aprendizagem baseada em Problemas ou em Projeto e Community of
Inquiry, relacionado com o desenvolvimento de comunidades de prática e de
aprendizagem online, no sentido de construir um modelo de boas práticas, pela
combinação de metodologias ativas com as TIC, e que essas ações constituam
pistas para intervenções no sistema educativo em Cabo Verde.

1. INTRODUÇÂO
Nos anos 90, introduziu-se os computadores no processo educativo através de
uma disciplina optativa no 2º ciclo do ensino secundário. Em 2005, sob o desígnio da
aprendizagem ao longo da vida, define-se uma nova orientação curricular baseada na
pedagogia da integração, na abordagem por competências, pelas propostas das
articulações pedagógicas horizontais de conteúdos oriundos de diferentes disciplinas e
de diferentes níveis de ensino (De Ketele, 2006), centrado nas necessidades dos
alunos (MED, 2005). Nos anos seguintes surgiu um discurso político centralizado na
mudança de paradigma na educação para o desenvolvimento económico do país, e
esta estratégia materaliza-se no equipamento tecnológico das escolas secundárias.
Embora o relatório do Ministério da Educação e Desporto apontasse para uma
evolução positiva da integração das TIC nas escolas, alguns estudos realizados
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afirmavam que não se conhece casos de boas práticas de uso qualitatico das TIC, em
articulação com a nova proposta pedagógica (Vieira A. , 2012; Vieira A. , 2015;
Silva,2015) no sistema educativo Cabo-verdiano. Posto isto, nesta investigação
interpelamos: será que o fundamental da pedagogia alterou? O acesso às tecnologias
é suficiente para o professor inovar e com isso facilitar aos alunos a construção
autónoma de conhecimentos? O programa esclarece como as competências são
mobilizadas pelos alunos e professores na produção do saber? Assim, nesta
investigação propõe-se diagnosticar o sistema educativo Cabo-verdiano a fim de
mobilizar um conjunto de propostas de intervenção para a melhoria do processo de
ensino e aprendizagem.
2. OBJECTIVOS
Propõe-se:


Interpretar o projeto educativo da escola alvo para compreender as mudanças
introduzidas com a pedagogia de integração das TIC numa abordagem por
competências na área curricular selecionada;



Analisar o impacto do “Mundu Novu” na construção de saberes pelos alunos e
professores;



Conceber um modelo de boas práticas e recomendações para um ensino
assente nas TIC.

3. METODOLOGIA
Pretende-se levar a cabo um estudo de caso, de natureza “mista” centralizado no
paradigma interpretativo. Serão utilizadas técnicas e instrumentos próprios das
abordagens qualitativas e quantitativas.
O público-alvo é uma turma do primeiro ciclo do ensino secundário da área
curricular (Desenvolvimento Pessoal e Social). Assim, realizar-se-á


Inquéritos por questionário e por entrevista no início e no final do
desenvolvimento das atividades;



Observação direta, para a confirmação da natureza do uso real das TIC no
ambiente online pelos alunos e professor/a;



Leitura de documentos: legislação, artigos;

Os dados quantitativos serão analisados com base em SPSS e os qualitativos
através de softwares (WEBQDA). Com o caso em estudo, procura-se compreender se
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a pedagogia da integração das TIC aleado a uma abordagem por competências que
pretende centralizar-se nas necessidades de cada aluno é potencializada pelo modelo
(COI) na sua promessa de estimular o pensamento crítico e reflexivo do aluno.
4. RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que com esta investigação consiga despertar nos participantes o gosto
pela autoformação, no sentido de desenvolverem competências técnicas, tecnológicas
e pedagógicas, já que o sistema educativo Cabo–verdiano apresenta grandes
debilidades em termos de formação continua de professores.
Espera-se que o (COI) potencialize práticas de ensino inovador, e que esta
investigação contribua para pensar sobre a construção de um currículo baseado na
Web.
Pretende-se com este projeto que o professor chegue à conclusão de que os
princípios e as competências básicas do ensinar não se alteraram, embora passe a
dispor de uma ampla variedade de escolhas e oportunidades que poderão moldar a
forma como os alunos vivem e interagem.
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1. FINALIDADE DA INVESTIGAÇÃO, QUESTÕES E OBJETIVOS
Esta investigação tem como finalidade contribuir para a promoção da literacia e
inclusão digital de grupos vulneráveis (LIDGV) pelas autarquias, através da proposta
de estratégias suportadas pelos meios digitais e direcionadas para as autarquias.
Da referida finalidade emergem as seguintes questões de investigação:
1.
2.

Como estão as autarquias a dar resposta às necessidades de LIDGV?
Que estratégias e produtos multimédia poderão ser utilizados pelas
autarquias, na promoção da LIDGV?

Por forma a responder às questões de investigação, definiram-se quatro objetivos.
Os três primeiros pretendem responder à primeira questão de investigação e o quarto
à segunda questão:
i)

Realizar um levantamento das orientações e metas nacionais e
internacionais para a promoção da LIDGV;

ii)

Percecionar e caracterizar o entendimento que as autarquias têm sobre as
orientações e as metas nacionais e internacionais para a promoção da
LIDGV;

iii)

Diagnosticar e caracterizar a forma como as autarquias estão a contribuir
para essas orientações nacionais e internacionais;

iv)

Propor estratégias e produtos multimédia potencialmente promotores da
LIDGV, tendo em vista a sua utilização pelas autarquias.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA
A Era digital não só trouxe grandes benefícios para a vida humana como também
fez emergir novas fontes de desigualdade social, nomeadamente entre quem tem e
1
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quem não tem acesso aos meios tecnológicos e digitais e destacou as diferenças
entre países, gerações e grupos sociais (Ponte & Azevedo, 2011).
Desta forma, aumentar os níveis de literacia e inclusão digital na população tem
sido um fator de grande preocupação política, quer a nível nacional quer internacional
(Barbas et al., 2015; Comissão Europeia, 2010; European Agency for Development in
Special Needs Education, 2013). Em Portugal, várias entidades como por exemplo a
FCT2 e a CPED3 têm vindo a desenvolver estratégias no âmbito da inclusão e literacia
digitais, assim como planos de ação para a empregabilidade digital. Estas estratégias
visam fomentar uma sociedade mais participativa e comprometida através da
promoção de LIDGV e criar emprego qualificado no setor das TIC4 em Portugal
(CPED, 2015; FCT, 2015).
A motivação e pertinência desta investigação prende-se com a importância e a
necessidade de perceber como as autarquias estão a contribuir para a promoção da
LIDGV, uma vez que esta missão é prioritária nas políticas europeias e nacionais. Dela
depende o envolvimento de todos para uma cidadania ativa e o crescimento e
desenvolvimento económico dos países de uma forma mais equitativa. Outros fatores
impulsionadores, prendem-se com o interesse, o desafio e a necessidade de
desenvolver estratégias e produtos multimédia, inovadores, uma vez que muitas
autarquias investiram em espaços que pretendem facilitar o acesso à internet e o
desenvolvimento de competências digitais.
3. METODOLOGIA
3.1

Paradigma e natureza da Investigação
Tendo em conta as questões de investigação e os objetivos definidos, considera-

se que esta investigação assenta num paradigma Interpretativo, o qual visa
compreender e descrever significados, e é de natureza qualitativa, pois aborda
questões sociais e educativas, procurando interpretar e compreender o mundo
complexo do vivido desde o ponto de vista de quem vive, assim como os seus
significados num determinado contexto social (Coutinho, 2015).

3.2

Planeamento da Investigação
Esta investigação conciliará o estudo de caso e a investigação e desenvolvimento.

Numa primeira fase da investigação o estudo de caso permitirá que o investigador
obtenha um conhecimento holístico e significativo dos fenómenos sociais complexos,

2

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia
CPED – Coligação Portuguesa Para a Empregabilidade Digital
4 TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
3
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individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados (Yin, 2010) e
numa segunda fase, a investigação e desenvolvimento, possibilitará analisar
problemas práticos do investigador e profissionais no terreno, desenvolver soluções de
acordo com um referencial teórico, avaliar e testar essas soluções no terreno, construir
documentação e reflexão que possam conduzir a investigações futuras.
Deste modo, o faseamento da investigação será organizado em três fases: Fase I
– Revisão da literatura e levantamento documental exaustivo; Fase II – Diagnóstico da
realidade existente nas autarquias; Fase III – Desenvolvimento de estratégias e
produtos multimédia para intervenção nas autarquias.
Como técnica de recolha de dados, durante a Fase II será privilegiado o inquérito
por entrevista. O objetivo da entrevista é conseguir obter informação detalhada e
aprofundada sobre o assunto a estudar, realizada a sujeitos cuidadosamente
selecionados em função de critérios bem definidos (Yin, 2010). Depois das entrevistas
realizadas, proceder-se-á à análise de dados recolhidos. Esta análise incidirá,
essencialmente, na análise de conteúdo e análise documental (Bardin, 2014).
Relativamente à Fase III do estudo que se apresenta, pretende-se desenhar um
conjunto de estratégias e recursos multimédia segundo o user-centered design
potencialmente promotores de LIDGV nas autarquias, bem como testar e avaliar essas
estratégias e produtos.
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Resumo:

Os recursos didáticos mais utilizados pelos professores na
escolaridade
básica
são,
tradicionalmente,
os
disponibilizados por editoras escolares, quase sempre
confinados
aos
manuais
escolares
impressos.
Mas,
presentemente, estas instituições também desenvolvem
recursos educativos digitais (RED), que as condições da
maior parte das escolas permitem usar.
A rede de escolas pertencente ao Centro de Competência
TIC da Universidade de Aveiro (ccTICua), que integra a
estrutura da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas
(ERTE/DGE) da Direção-Geral da Educação, usufrui da
possibilidade de integrar projetos no âmbito da integração
das TIC (lato sensu) no ensino e na aprendizagem.
Este estudo surge, precisamente, no sentido de compreender
como é que, em escolas pertencentes à rede ccTICua, o uso
dos RED cujo desenvolvimento é da responsabilidade das
editoras, se repercute no ensino e na aprendizagem da
Matemática no 1o CEB.
Mais
concretamente,
pretende-se:
(1)
averiguar
se
professores os usam ou não e porquê; (2) caracterizar os
mais usados; (3) analisar as finalidades e as práticas letivas
quando os usam; (4) averiguar se os alunos os usam ou não
fora da sala de aula e porquê; (5) identificar para que fins e
como os usam e analisar se o seu uso promove uma mais
sólida aprendizagem da matemática.
Ao pretender-se, principalmente, analisar a relação entre
recursos educativos digitais (RED) e o ensino e
aprendizagem, procura-se “‘explicar’ e ‘compreender’ a
complexidade
e
multireferencialidade
dos
fenómenos
educativos” (Amado, 2014, p.27).
Assumindo que é necessário obter uma visão holística da
realidade para atingir a sua compreensão, enquadra-se este
estudo
num
paradigma
construtivista-interpretativo
(Coutinho, 2015).
Será um estudo de natureza predominantemente qualitativa,
embora combine métodos qualitativos e quantitativos,
assumindo uma lógica ‘quali-quanti’, de modo a proporcionar
uma melhor compreensão do caso (Ibidem, 2015).
Para esta investigação em Educação Matemática, de acordo
com Ponte (2006) e Yin (1994) considera-se o estudo de
caso o design mais adequado.

1
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Atendendo à perspetiva fenomenológica e interpretativa,
pretende-se interpretar o caso em estudo de uma forma
múltipla (Bogdan & Biklen, 1994; Ponte, 2006).
Para se conseguir abordar todas as perspetivas inerentes ao
caso em estudo e também garantir a integridade contextual,
recorrer-se-á a uma grande variedade de técnicas e de
instrumentos de recolha de dados, pelo que será desejável
fazer a triangulação metodológica decorrente dos dados daí
resultantes.
O estudo desenrolar-se-á com um conjunto de professores do
1º ciclo do ensino básico (CEB) pertencentes à rede
ccTICua, respetivos alunos e encarregados de educação e
será focado no ensino e na aprendizagem da Matemática.
Tal como se sintetiza no quadro 1, numa primeira fase,
procura-se inquirir (por questionário) um conjunto alargado
de professores, para saber se usam ou não RED
disponibilizados pelas editoras para aquele nível de
escolaridade e disciplina. Em qualquer das situações,
pretende-se apurar quais as razões que justificam essa
posição. No caso do uso de RED, aproveita-se a
oportunidade para indagar para que fins e como o fazem.
Assim, apura-se os traços identificadores de um número
alargado de indivíduos (Coutinho, 2015). Seguidamente,
caracteriza-se os recursos mais usados.
Numa segunda fase, constituir-se-á um grupo mais restrito
de professores de entre os anteriormente visados e, a partir
de recolha documental, observação direta e entrevistas e/ou
focus group tenta-se compreender como planificam e como
efetivamente usam os RED em sala de aula. A recolha
documental permitirá, principalmente, inferir as intenções
subjacentes à atuação didática; a observação direta permitirá
registar comportamentos e atitudes em sala de aula (Kumar,
2011) e as entrevistas e/ou focus group permitirão a recolha
de informação mais detalhada da visão dos indivíduos
(Bogdan & Biklen, 1994).
Paralelamente,
inquire-se
os
respetivos
alunos
e
encarregados de educação para tentar saber se fazem uso
ou não dos RED fora da sala de aula e, caso a resposta seja
afirmativa, com que fins o fazem, como e com que influência
na sua aprendizagem.
A recolha de dados, por observação direta das aulas e
recolha documental, permitirá, ainda, analisar a influência do
uso de RED na aprendizagem da Matemática dos alunos.
Os dados qualitativos serão alvo de análise de conteúdo,
orientada por categorias que emergem dos objetivos de
investigação e serão tratados recorrendo ao software
WebQDA®. Os dados quantitativos serão sujeitos a análise
estatística por recurso software SPSS™.
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Quadro 7- Etapas de investigação, respetivas técnicas e instrumentos de recolha e análise de
dados e objetivos que perseguem
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Resumo:

Existem diversos elementos a considerar quando tentamos
perceber o que influencia a qualidade dos cursos e o grau de
satisfação dos estudantes que frequentam programas em
regime de ensino e aprendizagem online. Um deles é o da
interatividade, como vários estudos têm posto em relevo (cf.
Liaw & Huang, 2000, entre outros). Neste resumo vamos
clarificar o conceito de interatividade e descrever a
metodologia e a população junto da qual vamos desenvolver
a investigação sobre o papel da interatividade na
aprendizagem colaborativa online, e o grau de satisfação dos
participantes em cursos em regime de Elearning totalmente a
distância. Tentaremos também relacionar a perceção que os
sujeitos (professores em formação e seus formadores) têm
do que é a interatividade, do seu papel na aprendizagem e o
grau de satisfação dos participantes. Segundo Jäckel (1995,
citado por Jensen, 1998), o conceito de interatividade
relaciona-se
com
o
de
"interação",
que
significa:
‘intercâmbio’, 'influência mútua', ‘ação reciproca'. Para
Steuer (1995, p. 195) a interatividade é a “condição em que
os usuários de um meio podem influenciar a forma ou
conteúdo no ambiente mediado”. Gilbert e Moore (1998,
citados por Liaw & Huang, 2000) e outros autores que têm
estudado o papel da interatividade (Liaw & Huang, 2000;
Mattar, 2009; Beauchamp & Kennewell, 2009; Guzman,
Dormido & Berenguel, 2010; Valle & Bohadana, 2012),
referem que este conceito envolve a comunicação
bidirecional entre duas ou mais pessoas dentro de um
contexto de aprendizagem, para desenvolver uma tarefa ou
um relacionamento social, e é nessa perspetiva que nos
baseámos para fundamentar a investigação. No que diz
respeito à aprendizagem colaborativa, autores como Leite,
Passos, Torres e Alcântara (2005) dizem que, essa
estratégia de aprendizagem está relacionada com os
conceitos de aprender e trabalhar em grupo. Com base
nestas reflexões iniciais sobre a aprendizagem colaborativa
pensamos que esta aliada à tecnologia pode potencializar
situações em que professores e alunos pesquisem, discutam
e construam individual e coletivamente o conhecimento
(Varella et al., 2002, citado por Leite et al., 2005; Mateus
Filipe & Orvalho, 2007; Silva, 2011). No contexto da
aprendizagem
assistida
pela
tecnologia,
temos
a
aprendizagem colaborativa online que, segundo alguns
estudiosos (Leite et al., 2005; Mateus Filipe & Orvalho, 2007;
Silva, 2011), é entendida como uma atividade que oferece
novas possibilidades aos sujeitos de realizarem ações em
contextos e momentos distintos e com media diferenciadas.
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Estes são alguns dos aspetos que desejamos investigar: se e
como foi planeada a interatividade dos cursos em estudo,
como é percecionada pelos formandos e formadores, qual o
grau de satisfação destes participantes com os cursos que
ministram e frequentam? O projeto que estamos a
desenvolver pretende investigar a interatividade como
elemento da aprendizagem colaborativa na educação online,
a partir de uma amostra de estudantes e professores das
Cidades do Recife/Brasil e de Lisboa/Portugal. De momento
ainda não podemos precisar o número exato de docentes
disponíveis para participar na investigação. Para o plano
metodológico desta investigação teremos uma pesquisa
predominantemente qualitativa, pois embora pensemos usar
alguns instrumentos do tipo Questionário de Satisfação
Académica (Soares & Almeida, 2011), iremos sobretudo
recolher dados de natureza qualitativa (entrevista e
observação naturalista).
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Resumo:

Estudo de casos múltiplos em curso de natureza
quantitativa/qualitativa-interpretativa
(Yin,
2015;Amado,
2014; Coutinho, 2011), cuja relevância situa-se no campo da
multimédia e educação, com enfoque na comunicação da
ciência em rede, no comportamento infocomunicacional e
seus
reflexos
na
formação
contínua
de
docentes/investigadores pertencentes a quinze Programas de
Pós-Graduação da área de Biblioteconomia e Ciência da
Informação brasileiros, e cinco Programas de Pós-Graduação
em Ciências da Informação e Documentação portugueses,
vinculados a Instituições de Superior Pública (IES).
Apresenta como objetivo geral estudar o comportamento
infocomunicacional em ambientes digitais dos docentes e
investigadores da IES públicas brasileiras e portuguesas e a
sua relação com a formação contínua, bem como o seu
contributo para a visibilidade e internacionalização dessas
comunidades científicas. Nesse sentido, as questões de
investigação são as seguintes:
Qual o grau de dependência que os níveis de
internacionalização e visibilidade do trabalho científico
desenvolvido pela comunidade de científica brasileira e
portuguesa, das áreas de Biblioteconomia e Ciência da
Informação, têm do comportamento infocomunicacional
destes docentes/investigadores?
Qual a relação dialética existente entre comportamento
infocomunicacional
e
formação
contínua
do
corpo
docente/investigador?
Para responder aos objetivos e questionamentos traçados,
esta investigação utiliza como instrumento de recolha de
dados,
um
questionário
on-line
(Pocinho,
2014)
disponibilizado na Plataforma Google Forms em abril de 2016
e,
enviado
o
link
por
e-mail
para
os
250
docentes/investigadores, população alvo deste estudo,
pertencentes a IES públicas brasileiras e portuguesas. Desde
abril de 2016, tem sido enviado a cada 15 dias, e-mails a
cada Programa de Pós-graduação brasileiro e português
solicitando a colaboração dos inquiridos para responderem
ao referido questionário, até a presente data, dos 250
inquiridos, temos o quantitativo de 68 respondentes.
Um outro instrumento de recolha de dados utilizado é a
entrevista semidiretiva (Amado, 2014), que
está a ser
realizada por meio de pesquisa de campo in loco no Brasil,
com os coordenadores dos referidos Programas de PósGraduação, iniciada em abril de 2016, com previsão de
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término em julho de 2016. Para tanto, já foram realizadas
entrevistas com seis coordenadores das seguintes IES:
UFBA, UDESC, UFPE, UFMG, UNIRIO, IBICT/UFRJ. Estão
agendadas para o período de 24 a 30 de junho, entrevistas
com os coordenadores da UnB e UFCA. Para os sete
Programas restantes, optou-se pelo envio de e-mails e a
realização de telefonemas para o agendamento das
entrevistas. Nesse sentido, encontramo-nos à espera de
retorno dos referidos coordenadores.
O quadro teórico de referência e conceptual desta
investigação
tem sido realizado por meio de pesquisa
bibliográfica e documental, com propósito de fundamentar
os capítulos da tese, conforme os três componentes que
norteiam esta investigação, ou seja, comunicação da ciência
em rede, comportamento infocomunicacional, formação
contínua. Assim sendo, este referencial teórico é pautado
em estudos de autores nacionais e internacionais, como
Almousa, 2011; Borges & Oliveira, 2011; Donelan, 2015;
Formosinho, Machado & Mesquita, 2014; Nóvoa, 2002; Silva,
L. L. da & Silva, A. M., 2012; Thelwall & Kousha, 2014; entre
outros.
Desta
forma,
todas
as
etapas
previstas
para
o
desenvolvimento desta investigação têm-se procedido em
conformidade com os períodos apresentados no projeto de
tese original, aprovado por uma banca examinadora no
Programa Doutoral em Multimédia em Educação, da qual sou
vinculada e, aprovado pela Coordenação de Aperfeiçamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Brasil, da qual sou
bolseira. As
próximas etapas serão dar andamento a
contrução dos capítulos da tese, para tanto serão realizados
mais levantamentos bibliográficos em bases de dados
nacionais e internacionais, no período que comprenderá até
maio de 2017.
Proceder-se-á também entrevistas in loco em Portugal, com
os diretores dos Programas de Pós-Graduação em Ciências
da Informação e Documentação, nos meses de setembro a
novembro de 2016. Paralelo a essas atividades serão
realizadas a análise dos dados recolhidos por meio das
entrevistas e das questões abertas que fazem parte do
referido questionário. Essas informações, constituirão o
corpus de análise deste estudo, tomando como base a
análise de conteúdo proposta por Bardin (2014). No entanto,
a análise dos dados quantitativos, emanados a partir das
questões fechadas existentes no questionário, receberão
tratamento estatísticos por meio do Software SPSS.
Ademais, os resultados que serão apresentados destacarão
(a) os ambientes on-line mais utilizados, (b) com que
finalidades, (c) nível de visibilidade e internacionalização do
trabalho acadêmico e científico desenvolvido em escala
global,
(d)
relação
existente
entre
comportamento
infocomunicacional, (e) produtividade acadêmica e formação
contínua,
(f) redes de parcerias (nacionais/estrangeiras)
estabelecidas para a formação de grupos de pesquisas e
desenvolvimento de projetos.
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Resumo:

O
projeto
encontra-se
em
desenvolvimento,
tendo
acompanhado ao longo do ano letivo 2015/16 os processos
de ensino-aprendizagem na disciplina de Inglês - Língua
Estrangeira (ILE) suportados pela integração pedagógica de
tablets, num rácio de um equipamento por aluno (1:1). Sendo
desenvolvido numa escola particular do ensino básico
português, são participantes 106 alunos de três turmas de 7º
e uma de 8º ano de escolaridade, e dois professores de ILE.
Procurando-se verificar um eventual impacto do uso de
tablets na aprendizagem do ILE, os objetivos deste trabalho
prendem-se com a análise de três elementos: 1) a motivação
dos alunos para aprender ILE; 2) o desenvolvimento da
competência comunicativa, na vertente de produção oral e 3)
a competência digital dos alunos.
Este trabalho assenta na procura de respostas para dois
desafios societais assinalados no contexto Europeu: a
necessidade de desenvolver a literacia digital e a fluência
tecnológica dos alunos (Ferrari, 2013) e a de considerar
respostas educativas para os contextos plurilingues e
pluriculturais crescentes nas salas de aula Europeias
(Comissão das Comunidades Europeias, 2003). Seguindo
trabalhos como os de Kukulska-Hulme (2009), que aponta
afinidades entre aprendizagem móvel e de línguas
estrangeiras, entendem-se os dois desafios como passíveis
de se solucionar em mutualidade, através da promoção de
atividades de aprendizagem de línguas estrangeiras onde se
desenvolvam igualmente competências digitais e vice-versa.
De modo a fundamentar teoricamente este projeto, o trabalho
de revisão sistemática de literatura centra-se em trabalhos
relativos à utilização destas tecnologias (em particular sobre
o iPad) no período de 2011 a 2015. Esta revisão permite
identificar benefícios e constrangimentos sinalizados em
projetos igualmente associados à integração pedagógica de
tablets. Resumidamente, a literatura releva um potencial de
facilitação dos processos de aprendizagem em aula, quer
seja pela mobilidade, conetividade e acesso à informação,
mas também por se tratarem de equipamentos que se
adaptam com facilidade às necessidades de cada aluno,
permitindo
diferenciação
pedagógica
em
aula,
nomeadamente em casos de necessidades educativas
especiais. Adicionalmente, facilitam os processos de criação
de conteúdos digitais em aula. Por outro lado, alguns
constrangimentos são assinalados na literatura; estes
prendem-se sobretudo com questões de infraestruturas e de
necessidade de formação docente.
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A literatura consultada permite igualmente identificar os
instrumentos de recolha de dados mais adequados ao estudo
em causa. A “Attitude/Motivation Test Battery” de Gardner
(1985) permite levantar dados relativos à motivação dos
alunos para a aprendizagem do ILE. Segue-se o referencial
DIGCOMP (Comissão Europeia, 2014) para inquirir os alunos
quanto à competência digital. Estes dois instrumentos são
articulados num questionário único, aplicado online, no início
e no final do ano letivo, procurando-se assim identificar
possíveis progressos. Adicionalmente, os artefactos digitais
produzidos pelos alunos para ILE nos três períodos letivos
permitem
avaliar
as
progressões
registadas
nas
competências de oralidade dos alunos. Estes artefactos são
avaliados de acordo com os níveis A2 e A2+ do Quadro
Europeu Comum de Referência (2001).
Os instrumentos referidos permitem recolher dados de
natureza quantitativa, tanto no que se refere ao índice de
motivação para aprender ILE, à avaliação do nível de
competência digital e ao nível de desempenho registado na
produção oral. Acrescem as entrevistas a desenvolver com
os professores de Língua inglesa. Para análise dos dados
recolhidos, o estudo segue uma estratégia explanatória
sequencial (Creswell, 2007), onde a análise preliminar aos
dados quantitativos leva à estruturação do guião de
entrevista semiestruturada a aplicar a cada um dos docentes,
sendo que os dados qualitativos aí encontrados permitem
compreender mais aprofundadamente os dados quantitativos
encontrados junto dos alunos.
Com a plena descrição do projeto, bem como com a análise
da totalidade dos resultados encontrados, espera-se trazer
contributos
relevantes
para
sinalizar
os
benefícios
associados ao desenvolvimento de iniciativas de inovação
pedagógica suportada por tecnologias móveis no contexto de
sala de aula.
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O presente trabalho tem como objeto de estudo o processo
de adoção de Learning Management Systems (LMS) no
ensino superior em Portugal e tem como objetivo principal
propor a extensão do modelo teórico - Teoria Unificada da
Aceitaça ̃ o e Uso de Tecnologia (Venkatesh, Morris, Davis,
Gordon & Davis, 2003) - para explicar a intenção
comportamental dos docentes deste nível de ensino, face ao
uso continuado de LMS.
Quando nas Instituições de Ensino Superior (IES) o uso de
LMS é opcional, compete aos professores decidir se vão ou
não utilizá-los nas suas práticas letivas. Assumimos que
esta decisão poderá não ser simples e somente racional,
pois envolve a resolução de conflitos internos gerados por
uma multiplicidade de objetivos, crenças e prioridades. Tratase, portanto de uma opção individual e local que, em nosso
entender, legitima a necessidade das IES identificarem os
fatores que se revelam determinantes da adoção bemsucedida dos LMS institucionais.
Para a análise dos fatores determinantes nos processos de
adoção e uso continuado da tecnologia é frequente recorrerse a modelos teóricos de adoção da inovação. No contexto
em que se desenvolve o estudo, iremos analisar em
particular aqueles que se relacionam com a adoção das
tecnologias de informação e comunicação e que tenham sido
validados empiricamente em contextos educativos. Pela
revisão da literatura já efetuada, constata-se que esta
temática tem um campo teórico extenso, recorrendo sempre
que necessário a várias áreas do conhecimento como a
psicologia, a gestão organizacional e os sistemas de
informação.
Neste trabalho estabelece-se como quadro conceptual uma
abordagem integradora de oito modelos sobre a adoção da
inovação - Teoria da Aç a ̃ o Racional (Fishbein & Ajzen,
1975), Modelo de Aceitação da Tecnologia (Davis, 1989),
Teoria do Comportamento Planeado (Ajzen, 1991), Modelo
de Utilizaç a ̃ o do PC (Thompson, Higgins & Howell, 1991),
Modelo Motivacional (Davis, Bagozzi e Warshaw, 1992),
Modelo Combinado TAM-TPB (Taylor & Todd, 1995), Teoria
da Difusa ̃ o da Inovaç a ̃ o (Rogers, 1995) e Teoria Social
Cognitiva (Bandura, 1986; Compeau & Higgins, 1995) assumindo que a mesma poderá resultar numa representação
mais robusta sobre os processos de adoção e uso continuado
da tecnologia (Šumak et al., 2010). De entre estes modelos,
elege-se como quadro teórico a Teoria Unificada de
Aceitação e Uso da Tecnologia – UTAUT de Venkatesh et al.
(2003) que tem como preditores da intenção de uso os
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constructos “expectativa de desempenho”, “expectativa de
esforço” e “influência social”, e como determinantes do uso
as “condições facilitadoras” e a “intenção de uso”. Neste
modelo
são
ainda
identificadas
quatro
variáveis
moderadoras: experiência, voluntariedade, género e idade.
Estes fatores são na sua maioria de natureza cognitiva, o
que aponta para a importância das crenças comportamentais
para a adoção de uma tecnologia. Contudo sinalizamos que
para uma melhor compreensão da integração das tecnologias
no ensino, é determinante considerar outros fatores,
nomeadamente os que estejam relacionados com satisfação
dos utilizadores no que respeita à eficácia e eficiência
pedagógica de tais sistemas (Cooper, Colwell & Jelfs, 2007).
Dada a falta de estudos que revelam preditores pedagógicos,
pretendemos neste trabalho recuperar o conceito de
usabilidade proposto por Nielsen (1990) e utilizado por
Nokelainen (2006), que confere dois atributos à usabilidade:
uma componente técnica, que assegura a facilidade da
interação com o software; e uma componente pedagógica,
que relaciona o processo de aprendizagem com a utilidade.
Desta forma propomos a extensão da UTAUT pela introdução
de três novos constructos – usabilidade técnica, usabilidade
pedagógica e apoio técnico-pedagógico.
Neste estudo assumimos uma abordagem metodológica
quantitativa, assente no paradigma pós-positivista, com
ênfase na objetividade dos procedimentos, selecionando
como instrumento de recolha de dados o questionário.
Considerando a importância dos contextos de implementação
na análise deste trabalho, para a operacionalização da
investigação define-se como participantes os professores de
uma universidade pública portuguesa, com um universo de
3422 docentes.
Para a verificação dos critérios de qualidade, prevê-se a
análise da consistência interna do instrumento, testada com
base no Coeficiente Alpha de Cronbach. De forma a testar a
validade do modelo teórico e as relações causais, e a
magnitude de efeito entre as suas variáveis será aplicada a
técnica de análise de equações estruturais (Marôco, 2010).
Com esta abordagem espera-se identificar o peso de
diferentes fatores e determinar potenciais relações de forma
a obter um maior conhecimento sobre o uso continuado de
LMS, tornado possível a identificação de linhas de ação para
uma adoção bem-sucedida e níveis mais elevados de
utilização destes sistemas. Ambiciona-se ainda que esta
investigação sirva de impulso à realização de outros estudos
neste domínio com base no modelo desenvolvido.
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Resumo:

A “programação de computadores” nos primeiros anos do
ensino superior, para os alunos que escolheram a
computação e disciplinas afins, é um desafio para os
professores e levanta dificuldades de aprendizagem, assunto
já sumamente analisado na literatura especializada. Ensinar
programação a alunos fora das áreas da computação e das
tecnologias digitais é um desafio ainda maior, pois não é
claro para estes alunos a necessidade de aprender a
programar e faltam-lhes as bases matemáticas para realizar
uma aprendizagem consistente. Assim sendo, o nosso
problema de pesquisa é tentar explicar se existe uma relação
entre as dificuldades de aprendizagem da programação de
computadores em linguagens textuais e o método de ensino
utilizado. Há um movimento mundial a favor do ensino da
programação de computadores para alunos de todas as
áreas de atuação e faz-se a apologia que esta aprendizagem
se deve iniciar no ensino básico. A compreensão da ciência
da computação é considerada uma das competências do séc.
XXI, e as aplicações da programação de computadores são
habilidades a serem exigidas a cada vez mais profissionais
(Tucker, 2006). Quando se fala de programação de
computadores para arquitetos devemos estar cientes de que
se trata de uma especificidade chamada Computer-Aided
Design – CAD (desenho assistido por computador). Segundo
a pesquisadora Celani (2003), nos últimos 40 anos de
desenvolvimento do CAD, seus
propósitos originais
praticamente se perderam. Pouca gente sabe, ou muitos se
esqueceram, mas as bases teóricas do Computer-Aided
Design aplicado à arquitetura estão intimamente ligadas ao
Movimento dos Métodos (Design Methods Movement), que se
desenvolveu na Inglaterra e posteriormente nos Estados
Unidos, nos anos 60 (p.67). No artigo “The theoretical
foundation of computer-aided architectural design”, Mitchell
(1975) afirma que a sofisticação de um projeto depende do
desenvolvimento de uma unidade de produção com a
interface da computação gráfica. Entende-se, pois, que
dominar todas as possibilidades que estas ferramentas
podem oferecer, com o acréscimo da criatividade humana,
haverá poucas limitações no desenvolvimento de projetos de
arquitetura. O modelo de design instrucional 4C-ID visa a
integração de conhecimento, habilidades, atitudes e a
transferência de conhecimento para as práticas na vida real
(Merrienboer, Kirschner, & Kester, 2010). O modelo 4C-ID
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leva em consideração que as tarefas da vida real são
motivadoras para gerar as situações de aprendizagem. Assim
sendo, este modelo quando devidamente utilizado, gera uma
aprendizagem
com
qualidade.
Para
aquisição
de
competências complexas, como as aqui estudadas, o modelo
de design instrucional 4C-ID propõe quatro componentes: a)
Tarefas de aprendizagem; b) Informação de apoio; c)
Informação processual e d) Práticas nas tarefas (Merrienboer
& Kester, 2005). Sweller & Chandler (1991) definiram em
seus estudos que a teoria da carga cognitiva tem como
preocupação central a maneira como os recursos cognitivos
se focam e são usados durante a aprendizagem e resolução
de problemas. A teoria da carga cognitiva parte do
pressuposto que existem limites cognitivos humanos sobre a
carga de informação a que está sendo submetido. E que
quando esse limite é ultrapassado, a aprendizagem não
possui a qualidade necessária. Por outras palavras, deve-se
respeitar os limites cognitivos da arquitectura cognitiva
humana (cf. Baddeley, 1997) para que a aprendizagem seja
significativa, de qualidade e eficiente. Na atualidade lidamos
diariamente
comum
grande
volume
de
informação.
Precisamos aprender a selecionar as informações de forma a
gerar uma aprendizagem significativa. Como professores
precisamos aprender a desenvolver as instruções ou
mensagens educacionais da melhor forma, tendo como
referência o modo como a mente humana funciona. Este é o
princípio central dos estudos da aprendizagem multimédia,
realizados por Richard Mayer (2001). Este autor afirma que
uma mensagem educacional multimédia, quando bem
concebida, promove uma aprendizagem mais profunda.
Para alcançar os objetivos e responder ao nosso problema
de investigação optamos por uma metodologia de
investigação de natureza predominantemente quantitativa,
com um design quase-experimental, recorrendo a grupos de
controlo e grupos experimentais dentro de uma mesma turma
de arquitetura, durante o ano letivo 2017/2018. Com esta
metodologia trabalharemos as variáveis em presença: o fator
experimental é a Varável Independente (VI) que tem a ver
com os métodos de ensino e que assume dois valores:
aplicação do modelo 4C-ID no ensino e aprendizagem de
programação de computadores com as linguagens textuais,
comparado com o uso do método convencional. A Variável
Dependente (VD) são os resultados dos métodos em estudo
sobre os conhecimentos adquiridos pelos alunos, a
motivação
e
a
transferência
do
conhecimento
de
programação informática para tarefas similares.
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